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Forord

Med udgivelsen af nærværende, tredie bind er Dansk Stednavneleksikon nået til vejs
ende. Dette sidste bind følger i alle henseender de principper og intentioner, som
ligger bag de to første bind om Øerne østfor Storebælt fra 1981 og Jylland - nordlige del
fra 1982. Det er hensigten, at alle tre bind skal kunne benyttes uafhængigt af
hinanden, og indholdet i de tematiske artikler er derfor tilpasset navneforrådet i
den sydlige del af Jylland, på Fyn og i det fynske øhav.
Også til dette bind har jeg modtaget værdifulde kommentarer, råd og
tolkningsforslag fra interesserede kolleger på Institut for Navneforskning i
København, hvilket jeg bringer dem min varme tak for. En særlig tak ønsker jeg
dog at rette til Carlsbergfondet, uden hvis rundhåndede støtte hverken dette eller de
foregående bind havde haft mulighed for at udkomme.
Nørrebro, januar 1983
B en t J

ørgensen

Lokalisering. De enkelte stednavne i bogen er henført til områder der stort set svarer til amterne fø r overgangen til
amtskommuner i 1970 (se artiklen am tj. Forkortelser fo r områdebetegnelserne frem går a f oversigtskortet.

Vejledning

Dansk Stednavneleksikon indeholder navnene på de fleste landsbyer samt på alle
større byer, købstæder m.v. Endvidere navne på de fleste herregårde og slotte
samt på større naturlokaliteter og farvande.

Hvordan bruges Dansk Stednavneleksikon ?
Dansk Stednavneleksikon er opbygget strengt alfabetisk. De enkelte navneartik
ler indledes med navnets moderne form. Derefter følger en angivelse af hvor i
området navnet findes, se under Lokalisering, samt i parentes en oplysning om
lokalitetens art, hvis der ikke er tale om en almindelig landsby. Derpå følger en
eller flere gamle skrivemåder af navnet. Normalt anføres den ældste, og hvis
denne kun kendes i afskrift (angivet med * foran årstallet) tillige den ældste
originale form, hvis denne i tid falder før den ældste afskrevne forms
afskrifttidspunkt. Dernæst følger en sproglig opstilling og oversættelse afde(t) led,
navnet indeholder. Endelig slutter artiklen som hovedregel med en angivelse af
den betydning navnet kan antages at have haft da det blev udmøntet. Hertil
kommer, at den enkelte artikel kan være forsynet med forskellige realoplysninger.

Navnenes aldre former
Ved hvert enkelt navn gives en eller et par af de ældste skrivemåder, der kendes,
idet disse er fundamentet for den sproglige tolkning. Formerne gengives
bogstavret efter de nyeste læsninger af de pågældende kilder (jfr. artiklen kilder).
Da hovedparten af disse kilder stammer fra den gammeldanske periode (jfr.
artiklen gammeldansk) vil det lette læsningen af de gamle former at holde sig
følgende regler fra den gammeldanske “normal”-retskrivning klar:
th- i begyndelsen af ord eller led står oprindelig for samme lyd som i engelsk
think, thought, men falder i den gammeldanske periode sammen med t-, i
sjældne tilfælde d-.
-th i midten eller slutningen af ord eller led står for blødt d som i nudansk gade,
nyde.
-z i midten eller slutningen af ord eller led står for -ts eller -ds. Efter s står z
normalt for dobbelt s.
y står somme tider for i.
æ står ofte for den tryksvage vokal som i nudansk skrives e f.eks. i moder, have.
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Navnenes udtale
Ved enkelte navne er der i skarp parentes anført en groft gengivet udtaleform. En
lodret streg markerer, at den følgende stavelse har tryk; en prik markerer at en
vokal er lang og en apostrof efter en vokal eller konsonant at denne udtales med
stød, som f.eks. å i gå [gå5]. Udtaleformer anføres hvor den lokale udtale afviger
stærkt fra rigsmålsformen, eller hvor udtaleformen indgår som argumentation i
tolkningen af navnet. Udtaleformerne stammer fra optegnelser foretaget gennem
de sidste 100 år og findes i Institut for Navneforskning. Den normale
rigsmålsudtale af vigtigere stednavne fremgår af Dansk Sprognævns skrift Danske
stednavne med udtaleangivelse ved Kristian Hald, 2. udg., Kbh. 1975.

Tematiske artikler på alfabetisk plads
afledning
ager
-aldi
amt
balle
bebyggelsesnavne
bjerg
bo
bod
borg
bro
bugt
by
bæk
bøjningsformer
bølle
bølling
dal
datering af stednavne
farvandsnavne
fjord
gammeldansk
god
gård
have
havn
hede
hëm
8 • Vejledning

herred
herregårdsnavne
holm
holt
hoved
hus
høj
-ia
-ildi
imperativnavne
indbyggernavne
-ing(e)
kilder
kog
kommunenavne
kær
købing
købstadsnavne
land
lev
lund
løkke
løs(e)
løse
made
mark
marknavne
marsk

minde
modenavne
mose
mærsk
naturnavne
navnesemantik
navneskifte
nor
næs
opkaldelsesnavne
retskrivning
rud
ræthi
sig
skov
slet, slette
sogn og sognenavne
sted
sten
sund
syssel
sø
-t
toft
torp
trænavne
tun
tved

tydeliggørende tilføjelser
-um
-und
-ung
vad

v^nddragsnavne
vang
vejle
vig
vin

with
-ærni
ø, ønavne
ør(e)
å

Lokalisering
De enkelte stednavne er henført til områder, der i mange tilfælde svarer til
amterne før overgangen til amtskommuner i 1970 (se artiklen amt). Følgende
forkortelser er anvendt (jf. oversigtskort side 6) :
Als =
As. =
Esb. =
Had. =
Lang. =
Od. =
Skb. =
Sv.
=
Tøn. =
Vjl. =
Øhav =
Åb. =

øen Als.
den tidligere Assens amtsrådskreds, Vestfyn.
Ribe amt nord for Kongeåen.
det tidligere Haderslev amt.
Langeland.
det tidligere Odense amt undtagen området As.
det tidligere Skanderborg amt undtagen Gjern herred.
den fynske del af det tidligere Svendborg amt.
det tidligere Tønder amt + området omkring Ribe.
det tidligere Vejle amt.
øerne syd for Fyn undtagen Langeland.
det tidligere Åbenrå amt + Sundeved.

Almindelige forkortelser
adj. = adjektiv, tillægsord
adv. = adverbium, biord
art. = artikel
bd. = bind
beg. = begyndelsen af
bl.a. = blandt andet
ca. = cirka
DS = Danmarks Stednavne, se Litte
raturvejledning, s. 10
d.v.s. = det vil sige
dyren. = dyrenavn
egti. = egentlig
el. = eller
el = efterled, sidste led i et sammen
sat stednavn

eng. = engelsk
evt. = eventuelt
f. = femininum, hunkøn
f.eks. = for eksempel
fl = forled, første led i et sammensat
stednavn
fuglen. = fuglenavn
gen. = genitiv, ejefald
gida. = gammeldansk, se tematisk ar
tikel.
guden. = gudenavn
h. = herred
hgd. = herregård, hovedgård
jfr. = jævnfør
kbst. = købstad
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kvinden. = kvindenavn
lat. = latin
m. = maskulinum, hankøn
mandsn. = mandsnavn
mbl. = Geodætisk Instituts måle
bordsblade 1:20.000.
m. v. = med videre
n. = neutrum, intetkøn
ndf. = nedenfor
o. l. = og lignende
o.lign. = og lignende
o.s.v. = og så videre
ovf. = ovenfor
planten. = plantenavn
piur. = pluralis, flertal
præs. part. = præsens participium, nu

tids tillægsmåde
s. = sogn
s. d. = se denne, dette, disse
sing. = singularis, ental
slutn. = slutningen af
slægtsn. = slægtsnavn
subst. = substantiv, navneord
t. h. = til højre
tiln. = tilnavn
træn. = trænavn
t.v. = til venstre
urn. = urnordisk (200-800)
VSK = Det Kongelige Videnskaber
nes Selskabs Kort
ænyda. = ældre nydansk (1500-1700)
årh. = århundrede

Sarlige tegn
* = konstrueret form.
over vokal = sproghistorisk lang vokal.
[] i navneformer angiver at bogstaverne i [ ] ikke findes i originalen.
[] efter navneformerne indeholder en grov udtalegengivelse.
‘ ’ angiver oversættelse af ord.
“ ” angiver oversættelse af navn.
kursiv i dele af navneformer angiver opløst forkortelse.
kursiverede ord angiver henvisning til tematisk artikel.
* foran årstal ved gamle former = formen kendes kun i afskrift.

Litteraturvejledning
Dansk Stednavneleksikons videnskabelige forudsætning er den grundforskning
der i årenes løb har fundet sted på området. Uden denne løbende og levende
udforskning og teoridannelse på området havde det været umuligt at præsentere
den populære alfabetiske indføring i danske stednavne, som det er Dansk
Stednavneleksikons håb at være blevet. I Danmark er udforskningen af landets
flere millioner stednavne institutionaliseret under først Stednavneudvalgets
kontor (Stednavneudvalget oprettet 1910) og siden 1960 Københavns Universi
tets Institut for Navneforskning. Ud over dette instituts medarbejdere,
nuværende som tidligere, har forskellige og kyndige sprogfolk i årenes løb
offentliggjort arbejder af betydning for navneforskningen.
Institut for Navneforskning, der rummer landets eneste arkiv for sted- og
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personnavne, udgiver to skriftserier af grundlæggende betydning for dansk
navneforskning. Danmarks Stednavne, hvoraf indtil nu er udkommet 18 bind,
meddeler samtlige ældre belæg og en grundigt argumenteret sproglig tolkning af
samtlige bebyggelsesnavne i følgende områder, opregnet i bindenes rækkefølge :
Samsø, Frederiksborg amt, Sønderjylland, Vejle amt, Viborg amt, Bornholm,
Maribo amt, Århus amt, Skanderborg amt, Svendborg amt, Odense amt, Præstø
amt, Ringkøbing amt, Galten og Rougsø herreder i Randers amt. Naturnavnene
er på tilsvarende måde udgivet for områderne : Samsø, Sønderjylland, Bornholm,
Sunds herred i Svendborg amt samt Galten og Rougsø herreder i Randers amt.
I serien Navnestudier, udgivet siden 1958, præsenteres tværgående studier
inden for navneforskningen. Med direkte betydning for danske bebyggelsesnavne
behandlet i Dansk Stednavneleksikon findes: John Kousgård Sørensen: Danske
bebyggelsesnavne på -sted. Kbh. 1958. Ti Afhandlinger. Kbh. 1960. Danske Søog ånavne I-IV (A-L) ved John Kousgård Sørensen. Kbh. 1968ff. Lis Weise:
Efterstillet adjektiv i danske stednavne. Kbh. 1969. Bent Søndergaard:
Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). Kbh. 1972. Bent
Jørgensen : Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske
bebyggelsesnavne. Kbh. 1977.
Håndbogsmæssige indføringer i danske stednavne er først og fremmest Kristian
Hald: Vore Stednavne, 2. udgave. Kbh. 1965 og Bent Jørgensen: Dansk
Stednavneleksikon - Øerne øst for Storebælt. Kbh. 1981, og Jylland - nordlige
del. Kbh. 1982. Desuden Aage Houken : Håndbog i danske stednavne, 2. udgave.
Kbh. 1976. En grundig indføring i stednavneforskningens metode er Vibeke
Christensen og John Kousgård Sørensen: Stednavneforskning 1. Kbh. 1972 og
Vibeke Dalberg (forhen: Christensen) og John Kousgård Sørensen: Stednavne
forskning 2. Kbh. 1979.
Vigtigere oversigtsværker og værker om enkelte navnetyper er desuden Gunnar
Knudsen: De danske stednavne, i Nordisk Kultur bd. 5. Stockholm 1939.
Kristian Hald : De danske stednavne paa -um. Kbh. 1942. Med særlig betydning
også for danske navne de svenske Bengt Holmberg: Tomt och toft som appellativ
och ortnamnselement. Uppsala 1946 og C. I. Ståhle: Studier över de svenska
ortnamnen på -inge. Uppsala 1946. Endelig Kristian Hald: Stednavne og
kulturhistorie. Kbh. 1966.
Leksikonartikler om enkelte stednavne findes i Nudansk Ordbog, hvor Kristian
Hald omtaler stort set alle danske sognenavne samt et udvalg af andre navne.
Desuden grundige artikler om efterled og navnetyper i det nordiske fællesleksikon
Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder. Kbh. 1956-78, for Danmarks
vedkommende af Kristian Hald. I Nudansk Ordbog findes desuden en kort men
instruktiv sproghistorisk oversigt.
Der findes ikke noget dansk navneforskningstidsskrift, men danske emner
behandles afog til i de svenske Namn och Bygd og Sydsvenska Ortnamnssällska
pets Årsskrift. Vore nabolandes stednavne, der meget ofte kan sætte danske navne
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ind i et større perspektiv, er behandlet i en lang række værker, hvoraf særlig skal
anføres: Norske Gårdnavne (komplet), Sveriges Ortnamn (enkelte len), Skånes
Ortnamn (enkelte herreder) og Sydslesvigs Stednavne, hvoraf dele af bind 7
omfattende Nordangel og (endnu ikke) Flensborg foreligger udgivet af Kristian
Hald, Kbh. 1948 og 1966, Kær herred udgivet af Anders Bjerrum, Kbh. 1979 og
Wiedingharde udgivet af Peter Jørgensen, Kbh. 1979.
Af oversigtsværker i håndbogsform fra vore nabolande skal fremhæves Ola
Stemshaug: Namn i Noreg. Oslo 1973. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug: Norsk
stadnamnleksikon. Oslo 1980. Bengt Pamp: Ortnamnen i Sverige. Malmö 1970.
Harry Ståhi: Ortnamn och ortnamnsforskning. Stockholm 1970. Wolfgang
Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein. Slesvig 1967.
Retskrivningen af danske stednavne fastlægges af det stående udvalg
Stednavneudvalget, der udsender retskrivningslister. Senest er i 1978 udsendt en
revideret retskrivningsliste vedrørende øerne øst for Lillebælt. Opmærksomheden
henledes på, at Dansk Stednavneleksikon i mange tilfælde gengiver udsnit af
ældre kort, hvis retskrivning ikke kan forventes at være i overensstemmelse med
den for tiden gældende.
Der findes ingen selvstændig bibliografi over stednavnearbejder i Danmark.
Lettest tilgængelige er litteraturoversigterne i Kristian Hald: Vore Stednavne.
Kbh. 1965 og Aage Houken : Håndbog i danske stednavne. Kbh. 1976. Endvidere
findes henvisninger ved de enkelte navneartikler i Kulturhistorisk Leksikon for
nordisk Middelalder. En årlig oversigt over dansk navnelitteratur findes i det
svenske tidsskrift Namn och Bygd, og stednavne indgår som en særlig
undergruppe i den meget grundige men desværre langt fra ajourførte bibliografi i
tidsskriftet Acta Philologica Scandinavica.
Personnavne, der udgør en meget vigtig bestanddel af danske stednavne, er
behandlet i firebindsværket Danmarks gamle Personnavne. Kbh. 1936-64 og i
Kristian Hald : Personnavne i Danmark, bd. 1 Oldtiden og bd. 2 Middelalderen.
Kbh. 1971 og 1974. Endelig i Rikard Hornby: Danske personnavne, 2. udgave.
Kbh. 1978.
Svar på sine problemer om danske stednavne kan man endelig få gennem
Københavns Universitets Institut for Navneforskning, der er et offentligt
tilgængeligt forskningsbibliotek med tilhørende samlinger, åbent mandag-fredag
9-15. Adresse: Njalsgade 80, 2300 København S. Tlf. (01) 54 22 11.

A
A b ild , Tøn. *1318 Abbyld, *ca. 1325

Apæld, 1400 Apald. Subst. abild ‘æble
træ’, her i kollektiv betydning. “Bevoks
ningen med æbletræerne”.
A bkæ r, Had. 1518 Apkier. fl mandsn.
gida. * Appi, el kær. “Appis kær”.
A b org, As. * 1461 Aborre, 1508 Abordh. fl
subst. tf, el subst. gida. barth ‘kant, rand’.
“Randen ved åen”.
A b terp , Tøn. *1298 Apthorp, 1492 Aptorppe. fl mandsn. gida. *Appi, el lorp.
“Appis udflytterbcbyggclse”.
A d d it, Skb. *1465, 1573 Addit; lokalt
[ajet], fl muligvis mandsn. gida. Addi, el
tved. “Addis rydning”.
A d elvad , Tøn. *1455 Adclwath. fl det
forstærkende subst. adel ‘hoved-, det
største, vigtigste o.l.’, el vad. “Det vigtigste
vadested” (over Arnå).
A d sb øl, Åb. 1436 Attesbul. fl mandsn.
gida. Atti, el bølle. “Attis udflyttergård”.
A d slev , Skb. *1409 AislefT, 1544 AtzløfT;
lokalt [åsløw ’]. fl måske mandsn. gida.
Athisl, el lev. “Athisls arvegods”.
a fled n in g . Ved afledning forstås i stednav
ne muligheden for ved hjælp af særlige
afledningselementer, som ikke er selvstæn
dige ord, at danne stednavne eller lokali
tetsbetegnende ord der kan anvendes som
stednavne. Afledningsendelserne føjes til
ordrødder eller selvstændige ord. De
afledningsendelser der forekommer hyp
pigst i stednavne er behandlet selvstæn
digt, se nedenfor. Sjældne afledningsele
menter er bl.a. -k, der sandsynligvis
forekommer i Halk, -ar/-ur der i hvert fald
forekommer i navnet Daler og -s der
muligvis forekommer i Als. Ofte vil -s dog
repræsentere et oprindeligt -næs, -hus eller
-sø. Navne kan desuden være “afledt”
uden afledningsendelse (nul-afledning),
det vil sige at de ligesom mange af sprogets
almindelige ord er dannet af ordets rod +
en stammevokal (evt. med tilhørende
konsonant), jfr. Båg herred. Betydningen
af afledningselementerne er uklar. Visse

afledningselementer især repræsenteret i
sø-, å- og ønavne tyder på meget høj alder,
fordi der ikke kendes tilsvarende i levende
brug i det urnordiske eller senere ordfor
råd. Stednavnenes afledningselcmenter
konkretiserer betydningsindholdet i de
ord eller ordrødder som de knyttes til.
Disse er her af hensyn til overskueligheden
betegnet forled (fl ), selv om forled er
defineret i forhold til eftcrled (el ), og
aflcdningselementer er netop ikke cfterled,
fordi de ikke er selvstændige ord. Den
eventuelle vokal (a, i eller u) afledningselemcntet indeholder, vil kunne bevirke
omlyd i førsteleddet. Således hører til de
hyppigste omlydsændringer, at et -i æn
drer et a til et æ (e), et u til et y og et o til et
ø. På den måde kan man ofte af førsteled
dets vokal aflæse, hvilken vokal aflcdningselementet har indeholdt. Denne kan
nemlig ofte være svækket, ændret eller
endog bortfaldet i de overleverede former.
To aflcdningselementer -ald(i) og -ild)i)
forekommer uden tvivl i en række navne,
der nu ender på -ild, mens andre navne på
-ild går tilbage til subst. vejle, s.d. Se -aldi, ia, -ing(e), -t, -und, -ung og -ærni.
A ged ru p , Od. 1383 Aggæthorp. fl
mandsn. gida. Aggi, el torp. “Aggis
udfly ttcrbebyggelse”.
a g er. I betydningen ‘dyrket jo rd ’ er ordet
ager i nordisk ældre end det nu almindeli
ge mark, selv om dets oprindelige betyd
ning er ‘græsgang, sted hvor kvæget drives
hen’, jfr. det beslægtede ‘at age’. Hvor det
indgår i stednavne har det vel oftest
betydningen ‘dyrket jo rd ’, der er fælles
germansk, men i meget gamle navne
måske den oprindeligere betydning ‘græs
gang’. Som stednavnelcd optræder ordet
undertiden i flertalsform eller dativ en
talsform. O rdet er overordentlig alminde
ligt i marknavne og vandrer derfra over i
en lang række nyere gårdnavne.
A gerbæ k, Esb. 1481 Aurbeck. fl subst.
ager, el bæk. “Bækken i marken”.
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A gern æ s, As. og Od. *1200-tallet Akær-

næs (Od.), *ca. 1425 Agherncs (As.), fl
subst. ager, el næs. “Næsset med ageren
(? græsgangen)”.
A g ersb ø l, Vjl. *1528 Agitzbølle, 1552
Agidzbølle. fl muligvis mandsn. gida.
Aggi, el bølle. “Aggis udflyttergård”.
A g ersk o v , Had. *ca. 1325 Akærskogh. fl
subst. ager, el skov. “Skoven med
m arke(r)n(e)”. En form fra *1279-83
Akerbeck vedrører sandsynligvis dette
navn, men er i så fald forskrevet.
A g g estru p , Skb. her? 1333 Aghwysthorp,
her? 1336 Augæsthorp, Aghæstorph,
*1440 Aggestrup, Eggistrup, her? 1463
Agistrup. fl vel mandsn. gida. *Aggir, el
torp. “Aggirs udflytterbebyggclse”. For
merne fra 1333 og 1336 henføres normalt
med tvivl til Astrup i Brøns sogn men
hører måske snarere til her.
A gtru p , Had. *1231 Agh thorp, fl
mandsn. Ove, gida. Aghi, el torp. “Oves
udflytterbebyggelse”.
A k k eru p , As. 1425 Ackendorp, 1504
Accroppe. fl mandsn. gida. Akki, el torp.
“Akkis udflytterbebyggclse”.
A lb jerg, Sv. 1473 Albiergh. fl muligvis
subst. gida. *al ‘(hedensk) tempel’, el
bjerg. ?“Bakkcn med, ved det hedenske
tempel”. Jfr. Gudbjerg og Gudme.
-ald i, -ild i. Disse to nært beslægtede
afledningselementer, der også har varian
ter uden det afsluttende -i, kendes i flere
jyske navne, men kan være svære at holde
ude fra navne med ordet vejle som cfterled.
Førsteleddenes betydning er i flere tilfælde
usikker. Med -aldi og -ildi dannes konkre
ter normalt af udsagnsords stamme eller
rod. Jfr. Arrild, Nolde, Vrold.
A lken, Skb. *1490, 1554 Alcken. Snarest
det oprindelige navn på vandløbet i
lavningen mellem Mossø og Vessø. En
afledning med -n til roden i verbet alke
‘ælte med besvær i noget’ (jysk), ‘bevæge
sig småt fremad’ (fynsk). Bæknavnets
oprindelige betydning skulle da være
“Den trægt flydende”.
A ller, Had. *1273 Aluer. Subst. gida.
alvar ‘hedestrækning’. Ordet er nært
beslægtet med nudansk subst. al ‘hårdt
jordlag (under hede)’.
A lle r sle v , Esb. 1502 Allersløff. fl mandsn.
gida. Alvar, el lev. “Alvars arvegods”.
A lleru p , Esb., Had., Od., Sv. 1292 Aldrup
(Esb.), *1307 Altorp (Od.), 1480 Aldrop
(Sv.), *1521 Alderup (Had.), fl træn. al
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‘elletræ’ og ikke - som det har været
foreslået - mandsn. gida. Alli, der ville
have givet udtale- (og skrift-)former med å
eller o, el torp. “Udflytterbebyggelsen
med, ved elletræerne”.
A lleru p T oru p , Od. 1441 Thorpæ. Subst.
torp. ‘udflytterbebyggelse’. Allerup adskil
ler i nutiden navnet fra T arup i Sønder
Nærå sogn.
A llese, Od. *1372 Aalwesæ, 1383 Alløsæ.
fl enten subst. al, gida. alf ‘hårdt
kalkholdigt jordlag’ eller subst. gida. *alf
‘vandløb’ beslægtet med ordet elv, el løse.
“Græsgangen på kalkjorden”, hvad der
dog passer mindre godt på jordbundsfor
holdene, eller “Græsgangen ved vandlø
bet”.
A llested , Sv. 1418 Alistæth. fl subst. gida.
*ali ‘bevoksning med elletræer’, el sted.
“Bebyggelsesstedet med, ved elletræsbe
voksningen”.
A lm in d , Vjl. *1231 Almund. fl træn. al
‘elletræ’ + -und. “Stedet med elletræer
ne”.
A lm ste d , Als. 1245 Halmstad, 1483 Allemestede. fl træn. aim ‘elmetræ’, el sted.
“Bebyggclsesstedet med, ved elmetræer
ne”.
A lm sto k , Vjl. *ca. 1325 Almstok. fl træn.
aim ‘elmetræ’, el subst. stok ‘gangtræ,
smal gangbro, spang’. “Gangbroen af
elmetræ” (over Nørreå).
A lm str u p , Ab. 1543 Almstorp. fl træn.
aim ‘elmetræ’, el torp. “Udfiytterbebyggclsen med, ved elmetræerne”.
A lnor, Åb. 1648 Allo, 1709 Allnoer. fl
fisken, ål, el nor. “Den snævre havvig med
ålene”. Navnet hvis ældste form må være
forskrevet, har betegnet det nuværende
Sildekule, s.d.
A ls. *1183 Alsø, *1231 Alsæ, 1245 Alsia
(latiniscret form). Snarest en afledning
med -s, måske af roden i træn. al ‘elletræ’,
men dog snarere til roden i verbet gida.
*ala ‘nære, føde’ ; en rod som genfindes i en
række gammeleuropæiske navne, og som
anses for at sigte til rigdom, rigelighed.
Det er dog ikke muligt nærmere at
præcisere navnets konkrete sigte.
A lslev , Esb., Tøn., Åb. * 1267 Alsle (Tøn.),
1285 Alsløf (Ab.), * 1312 Alslæflf (Esb.). fl
mandsn. Alf, el lev. “Alfs arvegods”.
A m m itsb ø l, Vjl. *1445 Amsbøl, 1459
Ammysbøll. fl snarest mandsn. Amund
med sekundært genitivs -s, el bølle.
“Amunds udflyttergård”.

Ansager. Der er endnu i vore
dage et helt tydeligt næs-præg
over Ansagers beliggenhed mel
lem Kjær bæk og Ansager À.
Udsnit a f Geodætisk Instituts
mbl. 3105, 1:20000. Copy
right (gengivet i 2 /3 str.).

a m t. Den nuværende inddeling af landet i

amter er fremstået ved en indskrænkende
revision af amtsinddelingen i 1970. De
daværende amter, der i hovedtræk danner
grundlaget for lokaliseringerne i denne
bog, og som danner stammen i bindindde
lingen i det topografiske hovedværk i
Danmark: T ra p ’s Danmark, er fremstået
ved diverse revisioner af den oprindelige
amtsinddeling, som er vokset frem af den
middelalderlige og eftermiddelalderligc
inddeling i len. Ordet amt, der er et
låneord fra tysk ( = embede), indførtes
som inddclingsbetegnelse i 1662.
A n d eb ølle, Od. 1427 Andæbølæ. fl fug
len. and eller snarest mandsn. gida.
Anund, el bølle. “Udflyttergården med
ænderne” eller “Anunds udflyttergård”.
A n d eru p , Had., Od. *1302 Andtorp
(Od.), 1504 Andrvp (Had.), fl sandsyn
ligvis fuglen, and, el torp. “Udflytterbe
byggelsen med ænderne”.
A ndkæ r, Vjl. 1483 Ankier. fl fuglen, and,
el kær. “Kæret med ænderne”.
A ndrup, Esb. 1380 Arnthorp. fl mandsn.
Arne eller genitiv af fuglen, ørn, gida.
*arna(r), el torp. “Arnes udflytterbebyg
gelse” eller “Udflytterbebyggelsen med
ørnene”.
A nhof, Sv. (hgd.). 1682 AnnhofT. O pkaldt
efter Anna Rum ohr til Glorup (død
1711). Sidste led er det tyske ord Hof
‘gård’.
A n sa g er, Esb. 1291 Ansakær; lokalt [å nser]. fl er et stednavn eller snarere et
tilsvarende navneord gida. *ånæs ‘ånæs’,
el ager. “Marken (evt. Græsgangen) på
ånæsset”.

A n slet, Had., se Lille Anslet.
A n st, Esb. *1231 Anzstatheret, *1280

Anstath; lokalt [ånst]. fl subst. gida.
*anna, anni ‘pande’, sigtende til den
fremspringende bakke, hvorpå kirken
ligger, eller fuglen, and. Endelig kan fl
være et navn på den tidligere Anst Sø i
Gamst Å-dalen; i så fald gida. *Andsæ
med som fl fuglen, and, el sø , gida. säe
“Søen med ænderne” ; el sted. “Bebyggel
sesstedet på bakkefremspringet” eller “Be
byggelsesstedet med ænderne” eller “Be
byggelsesstedet ved Andsø”. Anst herred
har navn efter kirkebyen. Der skelnes
siden 1400-tallet mellem Lille og Store
Anst.
A rn d ru p , Åb. *1266 Arndrup. fl det
oprindelige navn på Arnå, s.d., gida.
*Arn, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
åen Arn”.
A rn itlu n d , Had. 1456 Arnlund, 1524
Arnelundt; lokalt [ar'lo n ]. U dtalen med
tryk på efterleddct, subst. gida. with's
ustabile karakter og tilstedeværelsen af
adskilllige navne i sognet som tyder på
gammel skov (se Vedsted med ill.) gør det
sandsynligt, at fl er et stednavn gida.
*Arnwith med som fl fuglen, ørn, gida.
*arn, el gida. with, “Skoven med ørnene”,
også selv om former med -t- først optræder
i 1600-tallet. el lund må da opfattes som en
tydeliggørende tilføjelse, s.d. “Den lille
skov A rnwith”. Jfr. navnet på nabobyen
Høgelund.
A rn k il, Als. 1604 Arnkiehll. Den ældste
form vedrører et hus, men navnet må
oprindelig have betegnet Augustenborg
Fjord, ved hvis bund findes marknavnet
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Arnkilsmade (Ulkebøl by), fl (roden i)
fuglen, ørn, gida. *arn, el subst. kil ‘kile,
smalt (og lige) farvand’. “Det kileformede
farvand med ørnene”. Ved udmundingen
i Als Sund lindes pynten Arnkilsøre med
som el ør(e) ‘gruset strandbred’.
A rn u m , Tøn. *1355 Arnum, fl fuglen,
ørn, gida. *arn eller subst. jysk arne
‘undergrund i jorden’, el gida. hëm.
“Bebyggelsen med ørnene” eller “Bebyg
gelsen på den særlige jordbund”.
A rnå, Tøn. 1648 Arn Aw. fl det oprindeli
ge navn på åen, gida. *Arn, afledt med -n
af roden *ar- ‘bevæge rask, hurtigt’. “Den
raske”. Å er en tydeliggørendc tilføjelse,
s.d. Jfr. Arndrup.
A rresk o v , Sv. (hgd.). * 1200-tallet Arwescogh, *ca. 1300 Arwaskogh. fl det
oprindelige navn på Arreskov Sø, gida.
*Arwi, af urnordisk *arban-, hvis betyd
ning er ‘brun’, el skov. “Skoven ved søen
Arwi”.
A rrild , Tøn. ca. 1300 Aræld, *ca. 1325
Arælth. fl roden i fuglen, gida. *ari ‘ørn’
-I- -aldi. “Stedet med ørnene”.
A s, Vjl. *1420 Assness, 1442 Assens, fl
træn. ask, el nas. “Næsset med asketræer
ne”.
A sb o, Esb. 1462 Asphowct, 1579 Aspodt.
fl træn. asp, el hoved. “Fremspringet med
aspetræerne”.
A sk eb y, Od. 1390 Asceby. fl træn. ask, el
by. “Byen med, ved asketræerne”.
A sk lev, Skb. *1529 Askeløff, 1586 Askløuff. fl træn. ask eller, hvis efterleddet
er lev, mandsn. gida. Aski, el subst. gida.
løgh ‘(bade-)vand, sø’ eller, trods den sene
overlevering lev. “Askis arvegods” eller
“Arvegodset med asketræerne” eller
“Vandet med asketræerne”.
A sk ov, Esb. 1438 Abskowgarth. fl mulig
vis mandsn. gida. Abbi, el skov. “Abbis
skov”.
A sp, Esb. 1585 Asp. Træn. asp, rimeligvis i
kollektiv betydning “Aspebevoksningen”.
A sp eru p , As. 1423 Aspedorp. fl træn. asp,
el torp. “Udflytterbebyggelscn med aspe
træerne”.
A sse n b ø lle , Od. *1493 Asszenbøle. fl
mandsn. Asmund, el bølle. “Asmunds

udflyttergård”.
I A ssen d ru p , Skb. 1405 Ascerdorp. fl

mandsn. Asser,
bebyggelse”.

el

torp. “Assers udflytter

II A ssen d ru p , Vjl. *1339 Hassmindrup.

1550 Asszendrup. fl mandsn. Asmund, el
torp. “Asmunds udflytterbebyggclse” .
A sse n s, As. (kbst.). *1231 Asnæs. fl træn.
ask eller asp, el nas. “Næsset med aske
eller aspetræerne”.
A sse r b a lle , Als. *1343 Atzerballige, 1483
Atzerbalghe. fl mandsn. Asser, el balle.
“Assers bakke”.
A sset, Tøn. *1503 Assithe marck, 1548
Assydt. fl træn. ask eller asp, el gida.
with. “Skoven med aske- eller aspetræer
ne”.
A stru p , Tøn. *1453 Aszdorppc, 1491
Asdrop. fl i dette såvel som i en række
nørrejyske Astrup’er er enten mandsn.
gida. Assi eller træn. ask, el torp. “Assis
udflytterbebyggelse” eller “Udflytterbebyggclsen med asketræerne”. Nogle for
mer * 1333 Aghwysthorp og * 1336 Augæsthorp, Aghæstorph henføres undertiden
hertil men med meget ringe ret. Snarest
vedrører de Aggestrup nordøst for Hor
sens.
A u g u sten b o rg , Als (slot) ; lokalt [gosdenbore]. Slottet der er opført i anden halvdel
af 1600-tallet, er opkaldt efter bygherren,
Ernst Günthers hustru, Augusta af
Glücksborg.
A vern a k ø , Øhav. *1453, 1528 Arnacke.
fl fuglen, ørn, gida. *arn, el nakke. “Det
kraftigt fremspringende terræn med ørne
ne”. Øen kaldes i 1200-tallet Vester Drejø
i modsætning til Øster Drejø, se Drejø.
A vlby, As. *1231 Aghælby, 1300 Auelby;
lokalt [a lbe]. fl det oprindelige navn på
Avlby Møllcå, dannet til adj. gida.
*aghæl ‘vanskelig, besværlig’, en betyd
ning der ikke sjældent indgår i vandløbs
navne og som oftest sigter til stridt løb, el
by. “Byen ved åen Aghæl”.
A vn b øl, Ab. 1483 Auentbull, 1533 Auenbul. fl mandsn. gida. *Aghni, el bølle.
“Aghnis udflyttergård”.
A v n slev , Sv. *1231 Agnslef. fl mandsn.
gida. Aghin, el lev. Aghins arvegods”.

B
B agen k op , Lang. 1587 Bagennkop. Byen

B a lslev , As. 1435 Balsløff. fl sandsynligvis

og dens navn skal i følge en gammel og vist
nok pålidelig overlevering skyldes hol
landske fiskere, fl subst. hollandsk baken
‘båke, sømærke’, el subst. hollandsk kop
‘hoved’, her i betydningen ‘terrænfrem
spring’. “Terrænfremspringet med sømær
ket”.
B ajstru p , Tøn. 1543 Basdorppe, Basdurpp. fl subst. bast eller dyren. basse
‘vildsvineorne’, el torp. “Udflytterbebyg
gelsen hvor der vokser (linde-)træer der
giver bast” eller “Udflytterbebyggelsen
med vildsvineornerne”.
b a lle. Dette ord har i stednavne to helt
forskellige betydninger, der dog begge
synes at måtte føres tilbage til samme
grundbetydning ‘svulme’ af en indoeuro
pæisk rod *bhel-. Den mere almene
betydning i stednavne er ‘jævnt stigende
forhøjning, bakke’, mens den mere spe
cielle, der er særlig karakteristisk for den
sydlige del af landet, er ‘afdeling af
landsby’. Denne sidste betydning fore
kommer i al fald i navnene Ballen,
Kinderballe, Skovbyballe og Vindeballe
nedenfor samt i en række navne med
beliggenhedsangivende adjektiv (over,
øster m.v.) som forled.
B alle, Vjl. 1460 Bali. Subst. balle ‘forhøj
ning’.
B allegård , Åb. (gd.). her? *ca. 1500
Paltzgarden, 1604 Balligart. fl er trods
den ældste form, som utvivlsomt hører til
her, subst. balle ‘forhøjning’, el gård.
“Gården på forhøjningen”.
B allen , Sv. 1551 Skerningballe. fl i de
ældre former er landsbynavnet (Øster)
Skerninge, el balle ‘del af landsby’. Byen
der nu ligger ca. 4 km. fra Øster
Skerninge, må oprindelig have været en
del af denne, til hvis ejerlav jorderne
endnu i 1682 regnedes.
B a llu m , Tøn. *1214, 1216 Balghum.
Dativ flertal af subst. balle ‘forhøjning’.
(På, Ved) forhøjningerne”.

mandsn. gida. Ballung, el lev. “Ballungs
arvegods”.
B an k el, Had. 1649 Banckelldam. Søen der
er en oprindelig havbugt, har som fl
snarest subst. bånd, el subst. kil ‘kile, smal
vig’. ?“Den smalle vig med det båndfor
mede indløb”. Illustr. side 19.
B are B rø n d stru p , Od. *1361 Brønszorp,
ca. 1510 Brynstorp. fl subst. brønd ‘kilde’,
el torp. “Udflytterbebyggelsen ved kil
den”. Bare i betydningen ‘skovløs’ adskil
ler siden 1700-tallet navnet fra Lådne
Brøndstrup.
B a rlø se, As. 1367 Bartlose, 1393 Bardelø
se. fl subst. gida. barth ‘kant, rand’, el
løse. “Græsgangen på randen”. Da Bæring
i samme sogn indeholder samme forled,
sigter begge formentlig til den ujævne
bakkeryg, der fra Barløse kirke strækker
sig sydpå mod den østlige del af Bæring,
s.d.
B arrit, Vjl. *1333 Barwith, 1462 Baræth.
fl adj. bar eller subst. gida. *bar ‘nåle
træers nåle’, el gida. with. “Den bare
skov” eller “Nåleskoven”.
B a r sm a r k , Åb. *1231 Barsmark. fl subst.
barn eller det oprindeligt usammensatte
ønavn Barsø, som Barsmark ligger over
for, eller begge disse navne indeholder et
oprindeligt navn på farvandet derimel
lem, el mark. “Barnets mark (el. skov)”
eller “ Marken (el. Skoven) overfor
Bars(ø)”.
B a rsø , Åb. *1200-tallet Bars, 1411 Bar
søø; lokalt [bas'ø]. Det oprindeligt usam
mensatte ønavn har vel som fl (roden i) et
af to gida. ord; enten adj. bar ‘nøgen,
ubevokset’ eller subst. gida. *bar ‘nåle
træers nåle’, hvis rod egentlig betyder ‘stå
stift i vejret’. Til forleddet er føjet
aflcdningselementet -s som i Mors, Samsø
og måske Als, s.d., eller navnet kan være
en vckselform urn. * barsa- til det nævnte
træn. gida. *bar(r) (urn. *barza-). el ø er
en tydeliggørende tilføjelse, s.d. Barsmark
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på fastlandet overfor Barsø gør det endelig
muligt, at øens navn egentlig er navnet på
det mellemliggende farvand. ?“Den nøg
ne ø”, “Øen der står stift i vejret” eller
“Nåletræerne” eller måske “Det nøgne
farvand”.
B arvid s y s s e l, Had. *1231 Barwithsysæl.
Syslet omfattede den nordøstlige del af
Sønderjylland, fl der snarest har betegnet
en (nu forsvundet) bebyggelse eller natur
lokalitet er af samme oprindelse som
sognenavnet Barrit, s.d., el syssel. “Syslet
som omfatter (? har centrum ved) Bar
vid” .
I B a stru p , Esb. 1541 Baszdorpp. fl subst.
bast, el torp. “Udflytterbebyggelsen hvor
der vokser (linde-)træer der giver bast”.
II B a stru p , Od. *1391 Barstorp, 1428
Bastorph. fl subst. barn eller mands(til)n.
gida. Barn, el torp. “Barnets (el. Barns)
udflytterbebyggelse”.
b e b y g g e ls e sn a v n e er navne på købstæ
der, landsbyer, slotte, gårde, huse m.v. De
danner kernen i dette leksikon. Mange af
dem er særdeles gamle. De ældste med
efterleddene (el ) -lev, -hëm, -sted, -løse
samt + -ing(e) tilhører hovedsagelig
folkevandringstiden, det vil groft sige 5. til
8. århundrede efter Kristi. Enkelte navne
på -lev synes endda at gå endnu længere
tilbage i tiden. Yngre navne på -by, -toft,
-torp (-rup, -drup. -strup) -um med flere
tilhører hovedsagelig vikingetiden eller er
endnu yngre. Fra tiden før og til dels
under vikingetiden stammer navnene med
afledningsendelser, -ing(c) er nævnt oven
for, men i øvrigt henvises der til artiklen
afledning med videre henvisninger. Som
navne på bebyggelser optræder endvidere
en lang række ord og navne, der egentlig
betegner naturföreteelser. Usammensatte
som Lund og Ore anses normalt for gamle,
men kan være dannet hvornår som helst.
Derimod er usammensatte naturnavne
med afledningsendelser som f.eks. Halk,
Alken med sikkerhed gamle og må ikke
sjældent have mindst 1500-2000 år bag
sig. De sammensatte som f.eks. Birkebjerg
og Gultved anses ofte for at være yngre,
nogle endda middelalderlige i funktion
som bebyggelsesnavne, men i hvert fald de
på -høj, -bjerg, -tved og -borg er i mange
tilfælde fra vikingetiden, fordi de betegner
gennemgående store byer og tit som forled
indeholder ord eller navne, der ikke
kendes fra senere tid.
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B ed erslev , Od. *1391, 1409 Bcdcsløf. fl

mandsn. gida. *Bët(h)ir, el lev. “Bët(h)irs
arvegods”.
B ed sted , Åb. *1266 Bilsted terp, *ca. 1325
Bylstath, 1498Beested. fl subst. gida. bild
‘vinkel, vinkclformet skærcredskab, plov
skær’, el sted. “Det vinkelformedc bebyg
gelsessted”. Den ældste form vedrører
landsbyen Øster Terp, s.d.
B eid rin g e, Od. *ca. 1433 Belrinnge, 1472
Beldringæ. fl sandsynligvis mandsn. (ikke
gudenavnet) gida. Baldær + -ing(e).
“Stedet for Baldærs efterkommere”.
B elle, Vjl. 1459 Bælle. Subst. bælg der er
nært beslægtet med balle og har samme
betydning ‘forhøjning’.
B ellin g e, Od. *1389 Beldinge, 1484 Bellingh. fl subst. bold, gida. ball ‘kugle,
klump’ + -ing(e). “Stedet med, på
klumperne, jordknoldene”.
B ev to ft, Had. *ca. 1325 Bethætoft, 1471
Beuetoft. fl subst. gida. *bætha ‘vold, høj
destrækning’, el toft. “Bebyggelsesarealet
på højdestrækningen” (ovenfor Gelså).
B illesh a v e, As. (hgd.). fl adelsn. Bille, el
have. Gården er oprettet i 1651 af Henning
Pogwisch, gift med Helvig Bille; se
herregårdsnavne.
B illesk o v , As. (hgd.). fl adclsn. Bille, el
skov. Gården er opført 1588 af adelsman
den Steen Bille; se herregårdsnavne.
B illu m , Esb. 1324 Bælium. Dativ flertal af
subst. bælg, beslægtet med subst. balg og
balle og sikkert i samme betydning ‘forhøj
ning’. Navnet kan dog også være sammen
sat med dette ord som forled og som el
gida. hëm. “ (På, Ved) forhøjningerne”
eller “Bebyggelsen ved forhøjningen”.
Sognekirken ligger enligt på toppen af en
bakke ovenfor byen.
B illu n d , Esb. *1454 Byllundt, 1510 Bil
lund. fl insektnavnet bi, el lund. “Den
lille skov med bierne”.
B in d eb a lle, Vjl. 1459 Byndeballi. fl
muligvis mandsn. Bende, en udviklings
form af Benedikt (Bent), el balle. “Bendes
forhøjning”.
B in d eru p , Had. 1542 Bindorp. fl det
oprindelige navn på Binderup Mølleå,
gida. *Bcn, egentlig et adjektiv med
betydningen ‘lige’, el torp. “Udflyttcrbebyggelsen ved åen Bën”.
B irk eb jerg , Od. 1488 Berckcbicrgh. fl
subst. gida. *birki ‘birkebevoksning’, el
bjerg. “Bakken med birkebevoksningen”.
B irk elev , Tøn. 1393 Bierkløf. fl kan være

Bankel (se side 17). Det
båndformede, snoede udløb f r a
Bankel ved Sønderjyllands øst
kyst er umiskendeligt endnu i
vore dage. Terr anet må dog
have andret sig betydeligt om
kring søen, der er en oprindelig
havbugt. Udsnit a f Geodatisk
Instituts mbl. 3811, 1 :20000.
Copyright (gengivet i ca. 1/2
str.) .

det tvivlsomme mandsn. Bjarke, der i ny
tid er genoptaget fra sagnhistorien. Snare
re er fl dog træn. birk, gida. *biark, el lev.
Snarest “Arvegodset med birketræerne”.
B irk en d e, Od. 1300-tallct Birking, *1397
Birckinge. fl træn. birk + -ing(e). “Stedet
med birketræerne”.
B irk h o lm , Øhav. *1200-tallet Byrkholm.
fl træn. birk, el holm. “Holmen med
birketræerne”.
B irk u m , Od. Dativ flertal af subst. glda.
*birki ‘birkebevoksning’ eller et sammen
sat navn med dette ord som forled og el
glda. hêm. “ (I, Ved) birkcbevoksninge(r)n(e)” eller “Bebyggelsen i, ved birke
bevoksningen”.
B isg å rd , Skb. *1486 Bischobs gaard, 1492
Bisgard. fl subst. bis(ko)p, el gård. “Den
af bispen ejede gård”.
B ish o lt, Vjl. 1462 Byshol t. fl snarest
subst. bis(ko)p, el holt. “Bispens lille
skov”.
B isk o p sto r p , Lang. og Sv. (begge hgd.).
*1489 Beskops torpp (Sv.), 1531 Biscopstorp (Lang.), fl subst. bis(ko)p, el torp.
“Den af bispen ejede udflytterbebyggel
se”. Begge bebyggelserne tilhørte i den
katolske tid Fyns stift. Herregården i
Skellerup sogn (Sv.) er først opstået af den
tidligere landsby i 1800-tallet.
B isk o ru p , Od. ca. 1510 Biscops Kodrvp.
fl snarest mandsn. Korni eller subst.
korn, el torp. “Kornis udflytterbebyggel
se” eller “Udflytterbebyggelsen hvor der
dyrkes korn”. Biskop, der udvikler sig til
bisp (bis-), adskiller navnet fra sognenav
net Trøstrup Korup, se Korup.

B jed stru p , Skb. 1554 Biestrup. fl subst.

bjerg, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
bakken”.
b jerg. Dette ord forekommer meget almin
deligt i danske stednavne, hvor det har
den almene betydning, der i nudansk
bedst dækkes af ordene bakke og høj.
Mange af navnene på -bjerg må være
førmiddelalderlige på grund af ukendt
eller alderdommeligt ordstof i forleddet.
Det tyder endvidere på høj alder, at
mange af de bebyggelser, der har navne på
-bjerg (overført fra nærliggende bakker),
er store, centrale sogne- eller herredsbyer.
B jerge h erred , Od. *1231 Byærgheret. fl
subst. bjerg, el herred. “Herredet med
bakke(r)n(e)”. Det vides ikke hvilken eller
hvilke bakke(r) herredet har navn efter.
B jerlev, Vjl. *1466 Bierløff, 1487 Biærløff.
fl enten mandsn. glda. Biari eller snarere
subst. bjerg, el lev. “Biaris arvegods” eller
“Arvegodset på bakken”.
B jern d ru p , Esb., Had., Tøn., Åb. *1344
Bierndrup (Tøn.), 1385 Byerndrup
(Esb.). fl mandsn. Bjørn, el torp. “Bjørns
udflytterbebyggelse”.
B jerne, Sv. *1441 Biærnet, 1475 Byærne.
fl dyren. bjørn, el cvt. tved men dog
snarest glda. with. “Rydningen med bjør
nene” eller snarest “Skoven med bjørne
ne”.
B jern em a rk , Øhav. 1537 Biernemarck.
fl dyren. bjørn eller mandsn. Bjørn, el
mark. “Bjørns mark (el skov)” eller
“Marken (el. Skoven) med bjørnene”.
B jern in g, Had. *1292 Byrning, 1436
Berningh. fl roden i dyren. bjørn, urnor-
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disk *bern- + -ing(e). “Stedet med
bjørnene”.
B jerre, Vjl. *1231 Biarghæreth, *1287
Bierg. Flertal eller dativ ental af subst.
bjerg. Herredet har navn efter sognebyen
Bjerre.
B jerreb y, Øhav. 1372 Biærby. fl subst.
bjerg, el by. “Byen på bakken”.
B jerregård , Skb. (hgd.). 1455 Bergh.
Subst. bjerg’, el gård er en senere tilføjelse,
se herregårdsnavne.
B je r r e m o se , Esb. 1547 Bcrmos, Biermosse. fl subst. bjerg, el mose. “Mosen på
bakken”.
B jertru p , Skb. *1462 Biertrop, 1573 Biartrup. fl træn. birk, gida. biark, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med, ved birke
træerne”.
B jold eru p , Ab. *1328 Bjoldorp, 1397
Boyldorpe. fl mandsn. gida. *Biali, el
torp. “Bialis udflytterbebyggelse”.
B jød stru p , Skb. *1488 Biornstrup, 1563
Biørstrup. fl mandsn. Bjørn, el torp.
“Bjørns udflytterbebyggelse”.
B jø rn em o se, Sv. (hgd.). 1531 Biørnæmoszegordt. fl dyren. bjørn, el mose. “Mosen
med bjørnene”. Til navnet er undertiden
føjet k l gård, se herregårdsnavne.
B jørnø, Øhav. *1200-tallet Byørnø. fl
dyren. bjørn, el ø. “Øen med bjørnene”.
B la d stru p , Od. 1443 Biastorp. fl muligvis
mandsn. gida. Blasius, el torp. “Blasius’
udflytterbebyggelse”.
B la n g sted g å rd , Od. (hgd.). *1309 Blansueto (latiniseret form), 1383 Blanxtwet.
fl mandsn. gida. *Bläung, el tved.
“Bläungs rydning”. Til navnet er føjet el
gård, se herregårdsnavne.
B la n g stru p , As. 1396 Blanstorp, 1489
Blangstruppe. fl mandsn. gida. *Bläung,
el torp. “Bläungs udflyttcrbebyggelse”.
B lan k e, As. 1447 Blancke. Navnet er afledt
af adj. gida. *blank, der er identisk med
det indlånte adj. blank og med blak og
blakket og sigter sikkert her i betydningen
‘bleg’ til kalkholdig jord eller til de
betydelige sandarealer nedenfor byen ud
mod Båring Vig.
B lan k e H a n s, Tøn. Oprindelig tysk beteg
nelse for det oprørte Vcsterhav, uden tvivl
et erstatningsnavn anvendt for at undgå at
bruge det mægtige havs egentlige navn. I
tysk sprog kendes navnet fra 1600-tallct
men synes først i 1800-tallet gennem tyske
og danske læsebøger at være vandret ind i
dansk tradition.
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B la n s, Ab. *1315 Blaanes, ca. 1400, 1439

Bianse. fl det oprindelige navn på Blå
bæk, gida. *Blä, afledt af adj. blå ‘mørk,
sort’, el næs. “Næsset ved bækken Blå”, jfr.
Blåkrog.
B legin d , Skb. *1347 Bleghyngh, 1544
Blegyndt. fl muligvis det oprindelige
navn på Solbjerg Sø eller (del af) Århus Å,
gida. *Blëk, “Den blege” + -ing(e).
“Stedet ved Blëk”.
B leld , Skb. 1. halvdel 1300-tallet Blekwild, 1571 Blelle. fl adj. bleg, el subst.
væld ‘kilde’. “Den blege kilde”.
B liru p , Skb. 1545 Blirup. fl muligvis tiln.
gida. Blïthi, el torp. “Blïthis udflytterbe
byggelse”.
B lo m m e n s ly s t, Od. 1870 Blommenslyst.
Kro oprettet i det 1851 nedlagte bomhus
ved 5-milepælen på Nyborg-M iddelfart
landevejen. Huset ejedes en overgang af
kreaturhandler Bluhme i Odense.
B låby, Øhav. Den helt unge bebyggelse
har navn efter sine blå skifertage, el by.
“Den blå by” .
B låhøj, Vjl. Lokalt [blå'hiw ’]. Nyt navn
på sogn oprettet i 1877 ved udskillelse fra
Sønder Omme sogn.
B låk rog, Ab. 1704 Blaukrog. fl det
oprindelige navn på Blåbæk, gida. *Blä,
afledt af adj. blå ‘mørk, sort’, el krog.
“Krogen ved, på bækken Blå”. Jfr. Blans.
B lå v a n d og B lå v a n d sh u k , Esb. 1664
Blaauande. Det ældre navn på Jyllands
vestligste punkt er Horn, der stadig indgår
i Vester Horne herred m.fl., s.d. og i
Hornsrev om revet vest for Blåvandshuk.
Pynten har navn efter bebyggelsen Blå
vand, hvis fl er adj. blå ‘mørk, sort’, el
vand. “Den mørke vandsamling”. Efterleddet sigter næppe til havet men til en sø
nær byen. Efterleddet huk ‘kystfrem
spring’ er i denne betydning et sent ind
lånt ord fra hollandsk, jfr. Sønder Hygum,
bo. Efterleddet bo ‘bebyggelse, hus’ fore
kommer i Damsbo, Skovsbo, Søbo og
muligvis i Bobjerg men er i øvrigt sjældent
i stednavne, bortset fra helt unge husnav
ne. I gamle navne kan det repræsentere en
tidlig udvikling af ordet bod, jfr. Hedbo.
O rdet er beslægtet med verbet ‘bo’ og
efterleddet -bo i indbyggernavne, s.d., som i
f.eks. fynbo.
B objerg, Sv. 1531 Bobierg. fl mandsn. Bo
eller subst. bo, el bjerg. “Bos bakke” eller
“Bakken med bebyggelsen”.
B obøl, Esb. 1448 Bobyl. fl mandsn. Bo, el

Bjerre. Vilhelm Kyhn (1819-1903) : Bjerglide i nærheden af Horsens. Eftermiddag; maleri, 1858 (Statens
Museum fo r Kunst ) . Bjerre i Vejle amt har navn efter del imponerende Bjerrelide, egentlig "bakkeskrænten , hvorfra der
er udsigt over store dele a f Bjerre herred.

bølle. “Bos udflyttergård”,
bod. O rdet bod anvendes i ældre som i

nyere tid om midlertidige eller meget
primitive huse, skure eller skjul. I købstæ
derne får ordet dog en noget videre
betydning ‘lille hus’, jfr. ord som toldbod,
accisebod. Det er af og til videreudviklet
til bo, jfr. Hedbo og Munkebo samt
eventuelt Nonnebo. Desuden indgår ordet
i Bodum.
B od u m , Åb. 1344 Bothum. Dativ flertal af
subst. bod. “ (I, Ved) hytterne”.
B oes, Skb. 1554 Buoes. Snarest subst. bås,
måske i en lidt ældre betydning ‘kreatur
fold’.
B o est, Skb. ?1407 Bardas, *1479 Borse,
1490 Bardis, 1579 Borst, fl subst. gida.
barth ‘kant, rand’, el ås. “Åsen ved
randen” (af Boest Bæk).
B o g en se, Od. (kbst.) *1327 Bogense, 1353
Bovense, 1421 Boenes. fl træn. bøg, gida.
bök, el nas. “Næsset med bøgetræerne”.
B o g en sø , Od. *1483 Bowennszc. fl træn.
bøg, gida. bök, el nas. “Næsset med
bøgetræerne”. Illustr. side 23.
B ojsk ov, Åb. 1483 Boyxschouw, 1516
Buggeschow. fl snarest subst. bygge

‘bygning, hus’ med udvikling af-gg- til -jforan efterleddets s-, EL5Ä'öt’. “Skoven med
huset”.
B olb ro, Od. 1471 Bulbro. Subst. bulbro
‘bro lavet af planker’, her sigtende til en
passage af et lavtliggende areal øst for den
gamle landsby.
B o ld erslev , Åb. *1283 Boldersle, 1285
Baldesløøf. fl snarest mandsn. gida.
*Baldær, el lev. “Baldærs arvegods”.
B o ld esa g er, Esb. 1566 Boldersagger. fl
mandsn. gida. *Baldær eller som i Baldersbæk ved Lindknud guden. Balder, el
ager. “Den til guden Balder viede m ark”
eller - bl.a. i betragtning af den sene
overlevering - snarere “Baldærs m ark”.
B o lilm a r k , Tøn. 1524 Bolillemargk. fl
mandsn. Bo + tiln. Lille, el mark. “Bo
Lilles m ark”.
B oller, Vjl. (hgd.). * 1350, 1435 Boluer. fl
subst. bul ‘træstamme’, el muligvis subst.
gida. *wær ‘fangstplads, fiskeplads’. “Fi
skepladsen ved træstammen”. Boller lig
ger ud til Horsens Fjord, og navnet kan
oprindelig have betegnet en lokalitet i
fjorden.
B o lm ero d , Od. *1391 Bulmær, 1466
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Bolmære. fl subst. bul ‘træstamme’, el
subst. gida. mÿr ‘mose’ er udviklet i
analogi med navnene på -rud, s.d. “ Mosen
med træstammerne”.
B o ltesk o v , Sv. 1537 Bolteskow. fl samme
subst. gida. bolt ‘rulle’, ældre ‘rundagtig
forhøjning, bylt’ som indgår i Boltinge.
Det sigter sikkert til samme lokalitet i
begge navne, hvis ikke forleddet i Bolte
skov, som er betydeligt yngre overleveret
end Boltinge, ligefrem indeholder dette
stednavn eller mekanisk gengiver dets
første led; el skov. “Skoven med de(n)
rundagtige forhøjning(er)” eller “Skoven
ved Boltinge”.
B oltin ge, Sv. her? *1309 Boatinge, *omkring 1329 [BJolting, *1386 Boltinge,
1475 Boltinghe; lokalt [buldje]. fl subst.
gida. bolt ‘rulle’, her dog snarest i en mere
oprindelig betydning ‘rundagtig forhøj
ning, knold, bylt’ 4- -ung. “Stedet med,
ved de(n) rundagtige forhøjning(er)”, jfr.
Bolteskov.
B o m m e r lu n d , Åb. 1543 Bummcrlunth.
fl sandsynligvis subst. jysk bommer ‘drø
nende lyd, fejl, bommert’ eller det tilhø
rende verbum bomre, el lund. Det er uvist,
hvad navnet sigter til.
b org. O rdet borg er beslægtet med ordet
bjerg og forekommer derfor i mange
stednavne i betydningen ‘naturlig bakke,
forhøjning’. Meget tidligt har ordet dog
udviklet den mere specielle betydning
‘befæstet højde’, der især kendes i en række
navne på købstæder opstået omkring
gamle slotte (Skanderborg, Fåborg,
Svendborg, Nyborg). Tilsvarende i en
række gamle herregårdsnavne, men her
anvendes ordet borg også senere om ikkebefæstede adelshuse (f.eks. Brahesborg,
Einsidclsborg) samt iøvrigt i navne på
pompøst udseende huse. Som en udløber
heraf kan borg anvendes spottende om
små og usle huse. Særlig hyppigt på det
herregårdsfyldte Fyn, hvor den slags
navne da ofte får formen -enborg (Mørkenborg m.v.). Ordet borg i den oprinde
lige betydning ‘bakke’ kendes især fra en
række (vest-)jyske navne, hvoraf mange er
sognenavne (Fåborg øst for Varde, Læ
borg m.fl.).
B org, Tøn. *1272 Burger Marck, 1314
Burger march, 1455 Borgh. Subst. borg
‘bakke’.
B orin g, Skb. 1323 Borthingh. fl subst.
gida. borth ‘kant, rand’ + -ung. “Stedet
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ved kanten” (ned mod Rasksø).
B orlev, Vjl. 1467 Borløff. fl muligvis

subst. gida. borth i dets ældste betydning
‘tømmer, fjæl, bræt’, el lev. ?“Arvegodsct
med tømm eret”. Egnen omkring Borlev er
rig på gammel skov.
B orre, Esb. 1569 Burre. Subst. borg ‘bak
ke’.
B o to fte, Lang. *1231 Botofte, fl mandsn.
Bo, el toft. “Bos bebyggelsesarealer”.
B ottru p , Vjl. *1458 Botterup, 1459 Bootropp. fl mandsn. gida. *Böti eller *Botti,
el torp. “Bötis eller Bottis udflytterbebyg
gelse”.
Bov, Tøn. og Åb. *1313 Bow (Åb.), *1352
Bugæ (Åb.), *1365 Bughe (Tøn.), 1493
Bouwe (Åb.), 1504 Bow (Tøn.). Subst.
bue, gida. bughi, efter beliggenheden ved
en bue på Slogs Å (Tøn.) og Kruså (Åb.).
B o v en se, Sv. *1405 Bogense, 1474 Boense.
fl træn. bøg, gida. bök, el næs. “Næsset
med bøgetræerne. Jfr. Bogense og Bogensø.
B ovlu n d , Had. *1266 Borlund, *1267
Burlund. fl subst. gida. borth ‘kant,
rand’, el lund. “Den lille skov på kanten”.
B ovru p , Åb. *1231 Baghthorp. fl tiln.
gida. *Båghi eller det til grund liggende
adj. gida. *bågh ‘besværlig, genstridig’, el
Bovlunds beliggenhed på en rand eller kant i terrænet
markeres endnu tydeligt i landskabet og på del moderne
korts tætte bundt a f højdekurver. Udsnit a f Geodætisk
Instituts mbl. 4007, l :20 000. Copyright (gengivet i 1/2
str.).

Bogense ( se side 21 ) ender nu
helt uberettiget på -ø. Det er
egentlig et navn på nas, men ø’et
skyldes sikkert påvirkning fr a
den nordligere, nu landfaste
Langø, som oprindelig hed
Lang. Desuden hjælper ø'el til
at holde navnet ude fr a de
sprogligt identiske Bogense og
Bovense. Udsnit a f Geodætisk
Instituts V SK , 1780. Copyright
(gengivet i 2 /3 sir.).

torp. “Bäghis udflytterbebyggelse” eller
“Den besværlige (? vanskeligt dyrkelige)
udflytterbebyggelse”.
B rabæ k. Had. 1564 Brabeck. fl muligvis
verbet brage, el bæk. “Bækken som brager
(knager, larmer) under sit løb”.
B ra h esb o rg , As. (hgd.). Opkaldt efter
Jørgen Brahe (død 1661), der 1638-56 lod
opføre den nuværende hovedbygning, el
borg. Se herregårdsnavne.
B r a h e sh o lm , As. (hgd.). Den tidligere
Vedtoftegård, i 1673 opkaldt efter en
tidligere ejer, Christencc Brahc, el holm.
Se herregårdsnavne.
B ra h etro lleb o rg , Od. (hgd.). Sognets og
herregårdens navn er sammensat af adelsnavnene Brahc og Trolle efter ægteparret
Birgitte Trolle og M andcrup Brahe, der
1667 overtog det daværende Rantzausholm, som i 1568 var opstået af det
middelalderlige Holme Kloster, el borg.
Se herregårdsnavne.
B rak k er, Vjl. 1769 iNygaards Baraqver.
Flertal af subst. barak, om nogle barakker
der i 1670 opførtes ved Nygård til brug for
rytteriet. De overtoges sidenhen til bolig af
nogle husmænd.
B ra m d ru p , Had. *1231 Bram thorp, fl
mandsn. gida. Brami, el lorp. “Bramis
udflytterbebyggelse”. Jfr. Nørre Bram
drup og Ødis Bramdrup.
B r a m d ru p d a m , Vjl., se Nørre Bram

drup.
B r a m m in g , Esb. ca. 1290 Bramming, fl

subst. gida. *bram ‘kant, rand’ + -ung.
“Stedet ved kanten”. Det oprindelige
Bramming ved kirken og hovedgården
ligger på et næs mellem listed Å og
Holsted Å. Navnet skrives ofte Brammingc, en form som er indkommet med
jernbanen og har fulgt den opvoksende
stationsby.
B r a m str u p , Od. (hgd.). *1424 Brangstruppe, 1438 Bramstorp. fl. mandsn.
gida. Bram, el torp. “Brams udllytterbebyggclsc”.
B ran d b jerg, Vjl. 1475 Brantsbcrgh, 1476
Brantbcrigh. fl adj. brant ‘brat’, el bjerg.
“Den stejle bakke”, -s- i den ældste form
må bero på en fejl.
B ran d e, Vjl. *ca. 1325 Brvnld, 1350-1400
Brønyld. fl muligvis subst. gida. *bruni
‘brand’ + -aldi. “Stedet der er ryddet ved
brand”.
B ra n d eru p , Had. *1279-83 Branthorp,
*ca. 1325 Bram thorp, fl mandsn. gida.
Brami, el torp. “Bramis udflytterbebyggelsc”.
B ra n d lu n d , Vjl. * 1329 Lund, 1610 Brand
lund. fl sognenavnet Brande, en senere
adskillende tilføjelse til det oprindelige
navn Lund ‘lille skov’.
I B ra n d sb y , Lang. *1231 Bramsby. fl
mandsn. gida. Bram, el by. “Brams by”.
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II B ran d sb y, Od. 1485 Bransby. fl snarest

B rejn in g, Vjl. 1507 Breyningh. fl plan

mandsn. gida. Brand, el by. “Brands by”.
B ra n d sb ø l, Als. *1197 Bransbole, 1583
Brandesbuel. fl mandsn. gida. Brand, el
bølle. “Brands udflyttergård”.
B ra n d stru p , As. 1491 Bramsterp. fl
mandsn. gida. Bram, el torp. “Brams
udflytterbebyggelse”.
B ran d sø, As. *1200-tallet Øbranzø, 1530
Øbrandtzøø, ca. 1600 Ebrandsø, Brandtzø. fl mandsn. gida. *Øbrand, el ø.
“Øbrands ø”.
B ra n g stru p , Sv. *omkring 1329 Bramsdorp. fl mandsn. gida. Bram, el torp.
“Brams udflytterbebyggelsc”.
B red, Od. *1376-87 Bredth, ca. 1525
Breiidh. Det substantiverede adj. bred
anvendt som stednavn. Dog næppe som
det har været foreslået om Brændcå, s.d.,
men snarere om den nuværende Bredmosc, en bredning, tidligere sø, nedenfor
byen.
B red al, Vjl. *1409 Breydall, 1497 Brcydal.
fl adj. bred, el dal. “Den brede dal”.
B red b a lle, Vjl. *1469 Bredebalgh. fl adj.
bred, el balle. “Den brede forhøjning”.
B red b jerg, Od. 1610 Brebiergshuss. fl
adj. bred, el bjerg. “Den brede bakke”.
B rede, Tøn. *1252 Brewadt, Bretheuath.
fl adj. bred, el vad. “Det brede vadested”
(over Brede Å).
B red eb ro, Tøn. *1550 Breuad Bro. fl
sognenavnet Brede, s.d., el bro. “Broen
(over Brede Å) ved Brede”.
B red evad , Tøn. 1421 Bredewatt. fl adj.
bred, el vad. “Det brede vadested” (over
Slogs Å).
B red sten , Vjl. *ca. 1325 Breethsteen. fl
adj. bred, el sten. “De(n) brede sten”. I
følge en optegnelse fra 1638 skal der i
skoven øst for byen findes to sten, som
byen er opkaldt efter.
B red stru p , Od. og Vjl. *ca. 1325 Brestorp
(Vjl.), 1504 Bredstrup (Od.), fl mandsn.
gida. Brëth, el torp. “Brëths udflytterbe
byggelse”.
B r e g n e m o se , Od. 1461 Brægenmose. fl
planten, bregne, el mose. “Mosen med
bregnerne”.
B regn in ge, Øhav. (to steder). 1375 Bregning (Tåsinge), 1398 Bregningh (Ærø), fl
planten, bregne + -ing(e). “Stedet med
bregnerne”.
B regn ør, Od. ca. 1510 Bregnøør. fl
planten, bregne, el ør(e). “Den grusede
strandbred med bregnerne”.

ten. bregne + -ing(e). “Stedet med
bregnerne”.
B rem , Had. 1524 Bremme. Muligvis det
indlånte subst. bræmme ‘kant, rand’,
sigtende til beliggenheden ovenfor Brem
Mose.
B r e m m e r u d , As. ca. 1600 Brendrød, 1606
Bremmerod. fl planten, brem ‘brombær’,
el rud. “Rydningen i brombærkrattet”.
B ren d eru p , As. og Sv. * 1319 Bragnathorp
(As.), *1423 Bendorf (Sv.), 1440 Brægendorph (As.), 1452 Brægendorp (Sv.). fl
planten, bregne, el torp. “Udflyttcrbebyggelsen med bregnerne”.
Bret, Vjl. *1408 Brcnt, 1458 Brecdh ; lokalt
[bre’t]. fl adj. bred, el gida. with. “Den
brede skov”.
B rig sted , Skb. *1427 Brixsted, 1522 Brestee. fl subst. gida. *brik ‘fjæl, bord,
fjælevæg’, YA^sted. “Bebyggelsesstedet hvor
der er anvendt fjæle”.
B rik sb ø l, Esb. * 1513 Brixbøl, 1562 Brixel.
fl mandsn. gida. Brix, el bølle. “Brix’
udflyttergård”.
bro. O rdet bro anvendes i danske stednav
ne i tre forskellige betydninger: 1) som
almindeligst i nudansk ‘niveaufri kryds
ning med vandløb o.l.’, 2) ‘brolægning’
eller anden befæstelse afvej, 3) ‘anløbsbro
for skibe’. Betydningen ‘brolægning’, der i
nutiden er forældet, indgår i ikke helt få
stednavne, således de normale forstads
navne Østerbro, Sønderbro m.v.
Bro, Als og As. *1231 Bro (As.), 1483 Bro
(Als). Subst. bro. På Fyn om stedet hvor
landevejen Bogense-Middélfart passerer
Storå, på Als efter passagen over Mjang
Dams udløb i Augustenborg Fjord.
B roager, Åb. *1209 Broaker. fl subst. bro,
el ager. “Marken ved broen (brolægnin
gen)” (over Krumbæk).
B ro b a lle, Als. 1483 Brobalghe. fl subst.
bro, el balle. “Bakken ved broen” (over
Bundsøs udløb i Mjels Vig).
B ro ck d o rff, Od. (hgd.). O pkaldt efter
adelsslægten Brockdorff, der ejede hoved
gården Scheelenborg, hvorunder Brock
dorff, da med navnet Grønlund, i 1680
lagdes. Gården nyopførtes i 1785, ved
hvilken lejlighed den fik sit nuværende
navn.
B rod eru p , Tøn. *1500 Brodorp, 1505
Broderdorppe. fl mandsn. Broder, el torp.
“Broders udflytterbebyggelse”.
B ro h o lm , Sv. (hgd.). *1326 Broholm, fl
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Bro. Braun og Hogenbergs prospekt a f Kolding fr a 1597 viser i princippet alle tre bro-betydninger. Langs åen flere
anløbsbroer og over åen to broer, den ene til enforstad, der tidligst blot kaldes Forstaden, og som kun sjældent kaldes med
det ellers passende navn, Sønderbro.

subst. bro, el holm. “Holmen der er
forbundet med bro(er)”.
B roløk k e, Lang. og Od. (begge hgd.).
*1325 Broelicke (Od.), 1664 Brøeløche
(Lang.), fl subst. bro, el løkke. “ Indheg
ningen ved broen”. På Nordøstfyn efter en
bro over Bådsbæk, på Langeland efter en
bro over Magleby Nor.
B ro rsb ø l, Had. *efter 1397 Brorsbøll,
1511 Broderszbul. fl mandsn. Broder, el
bølle. “Broders udflyttergård”.
B rovad , Vjl. 1683 Broevad. fl subst. bro
‘brolægning’, el vad. “Det brolagte vade
sted”.
B ru d ager, Sv. *1286-1300 Bruthacker,
1419 Brudhager, fl subst. brud, her
utvivlsomt i betydningen ‘noget opbrudt,
nybrudt el. nyindtaget jord’, ELa^r. “Den
nyopbrudte m ark”.
B rund, Vjl. 1495 Brvnnæ. Flertal eller
dativ ental af subst. brønd ‘kilde’.
B ru n d e, Åb. 1335 Brunnæmarck, 1535
Brunde. Enten flertal af subst. brønd,
gida. brunn, i betydningen ‘kilde, lav
vandlidende strækning’ eller subst. gida.
*brunni ‘område ryddet ved afbrænding’.

B ru n d lu n d , Åb. (slot). 1432 Brunlunt. fl

adj. brun,

el

lund. “Den lille brune skov”.

B ru n sh u se, As. 1667 Bruns huus. fl tiln.

Brun,

el

hus. “Bruns hus”.

B ru n sn æ s, Als. ca. 1250 Brunznes. fl

subst. brønd, gida. brunn, el næs. “Næsset
med kilden”.
B ru sk h erred , Vjl. *ca. 1325 Broskog
hæreth. fl subst. bro, el skov. “Skoven ved
broen”. Navnet findes som naturnavn
endnu i 1683 ved landsbyen Gravens nær
Vester Nebel Å.
B ry d eg å rd , As. *1484 Brydegaard, 1497
Brydigordh. fl subst. bryde ‘godsforval
ter’, ELgàzï/. “Godsforvalterens gård” eller
“Den godsforvalterbestyrede gård”.
B rylle, Od. *ca. 1300 Britthal, 1325
Bryllæ. Muligvis det oprindelige navn på
Borrcby Møllebæk, gida. *Brÿtil, afledt af
roden i verbet bryde. “Den (bæk) der
bryder sig vej”.
B ryru p , Skb. *1416 Brythorp, 1455 Brydropp. fl subst. bryde ‘godsforvalter’, el
torp. “Godsforvalterens udflytterbebyg
gelse”.
B ræ d stru p , Skb. *1344, 1573 Brestrup. fl
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Brøndsled. N ord fo r Brøndsteds gamle gårdrække ved
byens vandværk (kortets VandvJ udspringer et lille
vandløb, som gennem en kløft søger ned til Skærup Å .
Byen har navn efter vandløbets udspring. Udsnit a f
Geodætisk Instituts mbl. 3211, 1:20000. Copyright
(gengivet 2 /3 str.).

mandsn gida. Brcth, el torp. “Bredis
udflytterbcbyggclsc”.
B ræ n d egård , Sv. (hgd.). *1498 Brendegaard, 1541 Brcnnegaard. fl subst. gida.
*brænna ‘afbrændt om råde’, el gård.
“Gården på det albrændte om råde”.
B ræ n d ek ild e, Od. 1383 Brenkil. fl til
lægsformen brændt, gida. brænd, el subst.
kil ‘tilspidset, kileformet areal’. “Det
afbrændte (?ryddede) tilspidsede areal”.
B ræ nde L yd in ge, Sv. *1498 Brændelydinge, 1541 Brende Lyding. Formentlig
det oprindelige navn på Hågerup Å, gida.
*Lÿting, se Lydinge. Brænde, der er
bestemt form af tillægsformen brændt,
sigter muligvis til at byen har været
nedbrændt og adskiller navnet fra Lydin
ge i nabosognet.
B ræ n d esk ov, Sv. 1536 Brendeskouf. fl
subst. brænde eller tillægsformen brændt,
gida. brænd, el skov. “Skoven hvor der
kan samles (hentes o.l.) brænde” eller
“Den afbrændte skov”.
B ræ ndeå, å på Vcstfyn (As. og Od.). 1606
Brende Mølle (Tandcrup sogn), 1624
Brendaae (Tandcrup sogn), 1682 Brende
Engen (Skydcbjerg sogn). De anførte
former indeholder alle utvivlsomt et ældre
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navn på Brændeå. I Danske sø- og ånavne
antages disse at repræsentere genitiv ental
bestemt form af et ånavn gida. *Brëth
“Den brede”, som i så fald skulle genfindes
i bynavnet Bred, s.d. ved Brændeås øvre
løb. Herimod taler dog dels at bestemt
hedsbøjning ikke er forenelig med almin
delig stednavnepraksis, dels det overras
kende i at den skulle have fæstnet sig i så
mange navne langs åens løb. Hertil
kommer at åen først fra Skydebjerg sogn
har egentlig åkarakter, mens den på sit
øvre løb, bl.a. ved Bred, har karakter afen
række forbundne moser. Det ældre navn,
som afspejler sig i det nuværende ånavn,
kunne være gida. *Brænnandi “Den
brændende”. Et tilsvarende navn kendes i
Danelagen i England, og lignende findes i
Norge. Navnet kan foruden varme mulig
vis sigte til ‘brændende kulde’.
B ræ n d stru p , Had. 1541 Brenxstorp. fl
mandsn. gida. *Bræng, el torp. “Brængs
udflytterbebyggelse”.
B ræ nore, Had. 1499 Brenduræ; lokalt
[bræ n'ue]. Trykfordelingen viser, at be
byggelsens oprindelige navn er subst.
gida. wara ‘udmark, udyrket areal’. T il
lægsformen brændt, gida. brænd, der kan
sigte til rydning ved albrænding eller til
ildebrand, adskiller navnet fra Tapsore.
B røn d lu n d , Had. 1524 Brundelundt. fl
subst. brønd, gida. brunn ‘kilde’, el lund.
“Den lille skov med kilden”.
B rø n d sted , Vjl. 1507 Brønsted. fl subst.
brønd ‘kilde’, el sted. “Bebyggelsesstcdct
ved kilden”.
B rø n d u m , Esb. *1289, 1291 Brunnum. fl
subst. brønd, gida. brunn ‘kilde’, el gida.
hém. “Bebyggelsen ved kilden”.
B røn s, Tøn. *1231 Brytyenes. fl subst.
bryde ‘godsforvalter’, el næs. “Godsfor
valterens næs”. Jfr. Søndernæs.
B rø n sero d , Od. *1494 Brunscdt, 1500
Brwnsrwth. fl subst. brønd, gida. brunn
‘kilde’, el rud. “Rydningen ved kilden”.
B røru p , Esb. og Skb. *ca. 1325 Bryddorp
(Esb.), *1442 Bryrup (Skb.). fl subst.
bryde ‘godsforvalter’, el torp. “Godsfor
valterens udflytterbcbyggclse”.
B rø stru p , Had. *1334 Brotherstedt, 1449
Brøsdherop, Brøsthorp. fl mandsn. Brod
er, el torp har, hvis ikke den ældste form er
fejlagtig, afløst sted. “Broders bebyggelses
sted” eller “Broders udflytterbebyggclsc”.
Brå, Vjl. 1458 Brothæ, 1610 Brahe. Det
oprindelige navn på Urlev Å, gida.

Bæk. D et er karakteristiskfor en rakkejyske, især sønderjyske vandløb, at de har navne på -bæk, selv om de på rigsdansk
må betegnes som åer. Her Sur bak ved Svejlund i Hellevad sogn, gengivet efter fo to i Trap : D anm ark, 5. udg.

*Brätha, dannet til roden i adj. gida.
bräth ‘heftig, hurtig, rask’ “Den raske”.
B rå sk o v , Vjl. *1485 BrodschoulF, 1511
Brosckgardt. fl det oprindelige navn på
Urlcv Å, gida. *Brätha, se Brå, el skov.
“Skoven ved åen Brätha”.
b u gt. Som bugt betegnes store og åbne
indskæringer i landmassen. O rdet er lånt
fra plattysk i middelalderen men anven
des i topografisk betydning ikke før end i
1600-tallet.
B u k k eru p , As. 1502 Bockroppe. fl dyren.
buk, el torp. “Udflytterbebyggelscn hvor
der er bukke”.
B u lleru p , Od. 1383 Boldorp. fl mandsn.
gida. Bolli, el torp. “Bollis udflyttcrbebyggelse”.
B u n tje-B allu m , Tøn. 1417 Buntheth,
1485 Bunthee; lokalt [bunjti]. Den mo
derne udtale og de gamle former viser, at
fl i gida. må have haft formen *bunkt.
Hertil svarer alene fremmedordet bunt- i
buntmager, der i dansk er indkommet fra
ældre nedertysk. O rdet er gennem kloster
kulturen blevet udbredt over hele Tysk
land og stammer fra latinsk punetus
‘prikket’, anvendt om stof, tøj som er
gennemstukket med forskelligt farvede

tråde. Ordets betydning i tysk er nu
‘flerfarvet, spraglet’, tidligere specielt dog
om sort-hvidt pelsværk, el hede. “Den
sort-hvide hede”. Navnet forekommer nu
almindeligvis med sognenavnet Ballum
tilføjet.
B u rk al, Tøn. * 1423 Burkal, 1436 Burkarl.
Navnet er et oprindeligt indbyggernavn
sammensat af subst. bur ‘lille hus, hytte’
og flertal af subst. karl. Indbyggernavnet
har formentlig samme betydning som det
gammeldanskc subst. kotkarl ‘husmand’,
sammensat af subst. gida. kot, sønderjysk
kåd, jfr. Koldkåd. Navnet har formentlig
oprindelig betegnet hele sognet samt dets
enligt liggende kirke og er løsrevet fra
forbindelse med ordene ‘sogn’ og ‘kirke’.
“Husmændenes” (sogn, kirke). Jfr. Taps.
by. O rdet by hænger sammen med verbet
‘bo’ og har i modsætning til mange andre
eftcrled i bebyggelsesnavne altid betegnet
bebyggelse. I funktion som stednavneled
er ordet kendt fra vikingetiden til vore
dage. Det har været diskuteret, om by
altid betegnede landsbyer, eller om det
som andre steder i Skandinavien også
forekommer i betydningen gård. I de jyske
enkeltgårdsområder (Vendsyssel og især
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Ringkøbing amt) forekommer -by i nav
ne, der sikkert aldrig har betegnet andet
end enkelte gårde, og det er ligeledes
muligt, at visse syddanske -by-navne
sammensat med personnavne oprindelig
betegner cnkeltgårde, men betydningen
landsby ( = samling af gårde) kan dog
betragtes som langt den hyppigste.
B y g h o lm , Skb. (hgd.). *1333 Bywgholm,
1340 Byggheholme. fl planten, byg, el
holm. “Holmen hvor der dyrkes byg”.
B yld eru p , Tøn. * 1202-14 Bullerup, * 1206
Buldorp, *1209-34 Bulethorp, *1248
Biulthorp, 1324 Biuldthorp. fl mandsn.
gida. *Biüli eller *Biüla, el torp. “Biülis el.
Biülas udflytterbebyggelsc”.
B ylleru p , As. *1430 Bylderop, 1542 Bøllerup. fl mandsn. gida. Biüli eller *Biüla,
el torp. “Biülis el. Biülas udflytterbcbyggclse”.
bæk. Den nuværende betydning ‘lille
vandløb’ foreligger ofte, hvor dette gamle
nordiske ord indgår i ældre stednavne. I
Jylland, navnlig Sønderjylland, indgår
ordet tillige i navne på vandløb, der er så
store, at de på rigsdansk normalt ville
betegnes som åcr. Se illustr. side 27.
Bæk, Had. (to steder). 1460 Bek (Nustrup
sogn), 1541 Beck (Vonsbæk sogn). Subst.
bak ‘(lille) vandløb’.
B æ k b øllin g, Esb. *1504 Bcckebøling,
1513 Becbølingh. fl subst. bak, el boiling.
“Den lille udflyttergård ved bækken”.
Bække, Esb. *1231 Bæcky. Flertal af subst.
bak ‘(lille) vandløb’.
B æ k k elu n d , Vjl. Forstad til Horsens
navngivet i dette århundrede efter belig
genheden ved Torsted Bæk.
B æ k stru p , Sv. 1610 Begstrup. fl subst.
bak med sekundært genitivs -s, el torp.
“Udflytterbebyggelsen ved bækken”.
B æ ring, As. 1393 Berdinghe. fl subst.
gida. barth ‘kant, rand’ + -ing(e).
“Stedet ved randen”. Jfr. Barløsc.
B øel, Esb. 1474 Bøle. Subst. gida. *bøli
‘udflyttergård’, se bølle. Der skelnes siden
1600-tallet ofte mellem Nørre og Sønder
Bøel.
B øgb alle, Vjl. 1460 Bøgbaly. fl træn. bøg
eller snarere subst. gida. *bøki ‘bøgebe
voksning’, el balle. “Forhøjningen med,
ved bøgebevoksningen”.
I B øgvad , Tøn. *1352 Bockwat, 1484
Bockwath. fl træn. bøg, gida. bök, el vad.
“Vadestedet ved bøgetræerne”.
II B øgvad , Vjl. 1454 Bøghwadh. fl træn.
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bøg eller snarere subst. gida. *bøki
‘bøgebevoksning’, el vad. “Vadestedet
ved bøgebevoksningen”.
B øjden, Sv. 1555 Bøden, 1588 Bøggeden.
Bestemt form af subst. bygd ‘bebyggelse’,
b ø jn in g sfo r m e r . I oldsproget og i dansk,
specielt skånsk, i den ældre middelalder
brugtes som f.eks. i moderne tysk fire kasus
med forskellige bøjningsendelser. Rester
af disse forekommer i mange stednavne,
især dativ ental og flertal. Som rest af dativ
ental forekommer -e, evt. -i (mere oprin
deligt) og særlig hyppig er dativ flertal på
-urn, s.d., men nuværende -um kan også gå
tilbage til gida. hëm, s.d. I mange navne på
-c er dette dog tegn på oprindelig
flertalsform i nominativ-akkusativ, eller
det kan repræsentere et nedslidt efterled
som f.eks. -høj, s.d. N år specielt dativ
formen har været hyppig i stednavne må
det skyldes, at de har været anvendt i
forbindelse med forholdsord som f.eks. i,
ved, på, der har styret dativ. Flertalsfor
mer på -e(r) kan af og til forekomme i
stednavne, der er dannet af eller lig med
almindelige ord, der normalt ingen endel
se har i flertal. Disse endelser er da udtryk
for en ensretningstendens, der har været
stærkere i navnestoffet end i det almindeli
ge ordforråd. Med hensyn til flertalsfor
mer af navne, jfr. artiklen navnesemantik.
b ø lle. Efterleddets gammeldanske form er
*bøli, der i jysk normalt udvikler sig til
bøl, på øerne til bølle. O rdet er en
afledning af subst. bol, som betyder
‘enkeltgård’. Det betydningsansættes
overalt i dette leksikon som ‘udflytter
gård’, da størstedelen af-bøl(le)-navnene
betegner udpræget sekundære, stadig gan
ske små bebyggelser. Der er dog betydeli
ge lokale variationer i dette mønster i
landets sydlige dele, hvor hovedparten af
navnene iøvrigt findes. Således rummer
Langeland 18 navne på -bølle, hvoraf
mange betegner ganske store bebyggelser
og mange har så gamle forled, at de må
være dannet senest i vikingetiden. Deres
status som ‘udflyttet enkeltgård’ ligger i
bedste fald så langt tilbage. Også Sønder
jylland rummer adskillige større bebyg
gelser på -bøl, men det er her karakte
ristisk, at adskillige har sekundære bøj
ningsformer i forleddet, hvilket normalt
peger på, at de er dannet i middelalderen,
hvor det danske bøjningssystem var i
forfald. I sammensætning med tillægs-

Båg herred og Bågø har sandsynligvis navn efter et gammelt stednavn Bök “Den krumme”, anvendt om bugten nordfor
Assens. Udsnit a f Geodætisk Instituts V SK , 1780 (gengivet i 2(3 str.).

ordet ‘ny’ har bølle, i hvert fald i svensk,
betydning som almindeligt navneord ‘ny
bebyggelse’, jfr. Nørre, Vester, Øster
Nebel.
b ø llin g . Med dette efterled forekommer
nogle få navne i området. Det kendes som
indbyggernavnebetegnelse i Sønderjyl
land og på Lolland. Folk der bor “Ved
Åen” (nær Tønder) kaldes åbøllinger, og i
1400-tallet benævnes folk fra Hjelm
hjelmbøllinger (Lolland). Tilstedeværel
sen af Bølling i Vejle amt, se nedenfor, der
som stednavn ikke kan tænkes at betyde
”“‘Indbyggerne”, gør det dog sandsynligt,
at leddet også kan være lokalitetsbctegnende. Fraværet af korrespondenser Kær
bol - Kærbølling og Åbol - Åbølling gør
det også mindre sandsynligt, at f.eks.
Kærbølling skulle være en personbeteg
nende -ing-afledning, s.d. Det anses derfor
sandsynligst, at der i gammeldansk har
eksisteret et navneord * bøling, afledt af
subst. bol ‘udflyttergård’ og med i det
væsentlige samme betydning, jfr. bølle.
B ø llin g, Vjl. 1459 Bølingh. Navnet forkla
res enklest og rimeligst som subst. gida.
* bøling ‘(lille) udflyttergård’, jfr. bølling.
B øllu n d , Vjl. *1461 Byllundt, 1512 By
lund. fl subst. by, el lund. “Den lille skov
ved byen”.

B øn d erb y, Tøn. 1444 Bynderby. fl subst.

bonde, el by. “Bøndernes by”. Navnet må
ses som et modstykke til sognebyen
Møgeltønder.
B ø r sm o s e , Esb. 1584 Børstmose. fl plan
ten. børste, sigtende til forskellige strithårede planter, katteskæg m.v., el mose.
“Mosen med de strithårede planter”.
B ørk op , Vjl. *1329 Byrktorph. fl subst.
gida. *birki ‘birkebevoksning’, el torp.
“Udflytterbebyggelsen i, ved birkebe
voksningen”.
B ørup, Vjl. her? 1502 Børup, 1524 Børop.
fl kan være enten subst. gida. *bøki
‘bøgebevoksning’ eller genitiv flertal af
dyren. gida. *biür ‘bæver’ (jfr. Dørup)
eller tiln. gida. Byrth, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved, i bøgebevoksningen”,
“Udflytterbcbyggelsen med bæverne” el
ler “Byrths udllytterbebyggelsc”.
B ø stru p , Lang. *1341 Bøostrop, 1416
Bøstorpæ. fl mandsn. gida. Bøsi, el torp.
“Bøsis udflytterbebyggelsc”.
B å d sb ø l, Tøn. 1530 Bodszbøl. fl tiln.
gida. Båt, el bølle. “Båts udflyttergård”.
B ag h erred , As. *1231 Bokæhcret, *1295
Bocheret. fl er efter al sandsynlighed et
stednavn, gida. *Bôk. Dette identificeres
normalt med træn. bøg, gida. bök, i
kollektiv betydning ‘bøgebevoksning’. Et
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sådant navn kendes dog ikke i herredet,
hvis tingfunktioner fra gammel tid er
koncentreret i kystsognene mod vest.
Herredsnavnet indeholder derfor snarest
det oprindelige navn på bugten nord for
Assens, hvori Bågø, der hører til Båg
herred, ligger, idet en sådan tolkning vil
forene forleddene i ønavnet og herreds
navnet. Bugtens navn, gida. *B5k, er da
snarest en endelsesløs afledning til roden
urnordisk *bök-, beslægtet med nudansk
bag, gida. bak, hvis grundbetydning
sandsynligvis er ‘krumme, bøje’. En afled
ning med -n til denne ordrod foreligger
uden tvivl i det norske ønavn Bokn i
Stavangerfjordcn nord for bøgens nord
grænse. Den ældste forms -æ- kan repræ
sentere en oprindelig cjefaldsform på -ar,
og navnet har da sandsynligvis været
hunkøn, ligesom f.eks. det oprindelige
navn på Korsør Nor, se Dansk Stednavneleksikon bd. 1 under Hulby og minde ; el
herred. “Herredet som ligger ud til bugten
Bök”. Jfr. Bågø og med hensyn til
herredsnavnets sammensætning med et
farvandsnavn Ars herred på Sjælland.
B ågø, As. *1200-tallet Bokø. fl kan være
træn. bøg, gida. bök, men er dog snarest
det oprindelige navn på bugten, hvori
Bågø ligger, gida. *Bök “Den krumme”, se
nærmere under Båg herred ovenfor. Dette
navn er på meget gammel vis føjet til el ø.

“Øen i bugten Bök.” Jfr. med hensyn til
sammensætningsformen Føns.
B å rd esø , Od. 1428 Bordhssæ. fl subst.
bord, gida. borth ‘fjæl, planke, tømmer’,
el snarest hus. “Husene der er bygget af
planker” . Jfr. navnet på nabobyen Tørre
sø.
B årin g, As. 1446 Baringe, Boringe, fl
subst. gida. barth ‘kant, rand’ + -ung(e).
“Stedet ved randen” (af Båringbanke).
B å stru p , Skb. og Vjl. 1200-tallet Bosthorp
(Skb.), *1409, 1469 Bostorp (Vjl.). fl
mandsn. gida. Bosi, el torp. “Bösis udflyt
terbebyggelse”.

C
Had. Anlagt 1773 af
herrnhuterne og opkaldt efter kong Chri
stian V II. el feid efter tysk Feld ‘mark,
jordstykke’ indgår i enkelte yngre bebyg
gelsesnavne.

C h r istia n sfe ld ,

D
D a g elø k k e, Lang. 1682 Daugeløcke. fl

mands. gida. *Daghi, el løkke. “Daghis
indhegning”. Navnet betegner ældst en
mark, på hvis jord den nuværende bebyg
gelse senere er anlagt.
D agn æ s, Vjl. 1444 Dackenes. fl adj. gida.
*dakk ‘mørk’, el næs. “Det mørke næs”.
d al. O rdet dal har i stednavne den
almindelige, i nutiden velkendte betyd
ning ‘sænkning i terrænet omgivet af
bakker eller skråninger’. I nyere navne på
herregårde og (lyst-)ejendomme kan det
have en afsvækket, poetiserende anvendel
se angivende ‘smuk beliggenhed’.
D alb y, Had. og Od. *1348 Dalby (Od.),
*1416 Dalby (Had.), fl subst. dal, el by.
“Byen ved dalen”.
D a ld o v er, Vjl. 1394 Daldower; lokalt
[dal'dowe]. Byens egentlige navn er Do
ver, der kendes en række steder i Jylland,
egentlig et subst. gida. *dovær ‘kløft’.
Subst. dal efter beliggenheden ved Vejle A
adskiller navnet fra Sødover.
D aler, Tøn. *1227 Daler, 1240 Dalær.
Navnet der må være dannet i modsætning
til Højer, s.d., indeholder som fl (roden i)
subst. dal + afledningsendelsen-(u)r eller
-(a)r. “Stedet ved dalen”.
D a lleru p , Vjl. 1492 Daldrop. fl subst. dal,
el torp. “Udflyttcrbebyggelscn ved da
len”.
D a llu n d , Od. (hgd.). 1443 Dallund. fl
subst. dal, el lund. “Den lille skov i dalen”.
D a lu m , Od. *1267, 1268 Dalum. Dativ
flertal af subst. dal eller et sammensat
stednavn med som fl subst. dal, el gida.
hëm. “ (I, Ved) dalcn(e)” eller “Bebyggel
sen ved dalen”. Illustr. side 32.
D a m sb o , Sv. (hgd.). 1425 Damsboo. fl
subst. dam, el bo. “Bebyggelsen ved
dam m en”.
D a n m a rk . *800-tallet Denamearc (oldengelsk), runeindskrift ca. 935 tanmarkar,
runesten ca. 985 tanm aurk; samt folkenavnet 551 Dani (latin). Folkenavnet
Dani (i latinsk form) der er den ældste

mindelse om danskerne og Danmark,
indgår i stamform som fl i landets navn;
el mark i den ældre betydning ‘grænse
skov’. “Danernes grænseskov” sandsynlig
vis om grænsen mod saxerne i Holsten. I
de ældste runeindskrifter står “ t” for “d ”.
Den ældre forms -ar er genitiv entais
endelsen.
D a ru m , Esb. *1263, 1278 Darrum. fl vel
subst. gida. *darr, svarende til oldislandsk
darr ‘spyd’, sigtende til spids terrænforma
tion, el gida. hëm. “Bebyggelsen på det
spidse (næsagtige) terræn”. Der skelnes
siden 1300-tallets slutning mellem Store
og Lille Darum.
d a te r in g a f sted n a v n e. Ved den sprogli
ge og navnemæssige datering af de enkelte
navne spiller forskellige forhold en rolle.
Ordhistorisk er det afgørende hvornår det
eller de pågældende ord, der indgår i
navnet, kendes i sproget i øvrigt eller kan
antages at have eksisteret på ét og ikke et
andet tidspunkt. Gode holdepunkter i den
henseende er ord, der indlånes med
kristendommen eller som omvendt vedrø
rer den hedenske religion. Et godt holde
punkt ved hele navnetypers datering er
endvidere hvor velkendt forleddenes ordog navnestof er i historisk tid, og om den
pågældende type er produktiv i vikingeti
den, d.v.s. om den anvendes i de erobrede
områder. Her må det dog huskes, at fravær
kan skyldes manglende behov i de erobre
de lande. Et særlig godt dateringsinstru
ment er personnavnene, fordi man også
her har et godt overblik over hvilke
personnavne der var hyppige i vikingeti
den. På den måde kan der udskilles
navnetyper, der i alt væsentligt må være
ældre end vikingetiden (især navne på -lev
og -sted). Forekomst af afledning, s.d. og
om lyd (ofte i -inge-navne) er gode krite
rier for at datere navne langt tilbage i
tiden, idet ingen former for omlyd var
produktive efter vikingetiden, når mulig
vis bortses fra den sjældne u-omlyd af a
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Dalum ( se side 31 ) har navn efter beliggenheden ved Odense Å-dalen. T il højre ses sogne- og klosterkirken, til venstre
vandmøllen som fr a midten a f 1860-erne skulle udvikle sig til en blomstrende papirindustri. Xylografi 1861 ( Kgl.
B ib i.).

(børn af barnu-, lov af laghu-). Forekom
sten af gamle bøjningsformer, s.d. vil ofte
have betydning, men dog mindre for
bebyggelsesnavnenes vedkommende, for
di det gamle bøjningssystem var intakt
endnu i den ældste middelalder, hvorfra
mange navne findes overleveret. Den
sproglige og navnetypologiske datering er
tilvejebragt uafhængigt af andre viden
skabsgrene. Hertil kommer en række
dateringsmetoder, der bygger på ikkesproglige oplysninger, og som derfor kun
har værdi for andre, hvis de udnyttes af
andre end dem der har leveret de
pågældende oplysninger. Blandt sådanne
dateringsmetoder skal især fremhæves den
statistiske metode, der har spillet en stor
rolle i bestræbelserne på at opstille en
rækkefølge for hvor gamle de enkelte
navnetyper er. Den bygger på oplysninger
om størrelsen af jordtilliggende og hart
korn, og om hvor stor en procentdel af
navnene der er blevet kirkebyer. Slutnin
gerne der generelt bekræfter den sproglige
datering viser, at jo større og rigere en
landsby i vor tid er, desto ældre, og desto
oftere er den blevet kirkeby, men der er
mange enkeltundtagelser fra dette billede.
Ud fra byjordens geometriske form (f.cks.
“skåret” ud af en nabobys jord), dens
landbrugstekniske egenskaber, dens belig
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genhed i forhold til kommunikationslinier
og ressourceområder m.v. kan man ligele
des danne sig et billede af bebyggelsens og
- med forbehold - bebyggelsesnavnenes
historie. Arkæologisk har det generelt
endnu ikke været muligt at føre de
nuværende landsbyer længere tilbage end
til ca. år 1000. heller ikke selv om de har
navne der vitterligt må være mindst 500 år
ældre. Det er ikke endnu lykkedes at finde
metoder, der sikkert kan forbinde større
mængder af stednavne med tilsvarende,
daterede træk i det historiske kulturland
skab. Den sproglige datering af stednavne
er derfor fortsat en meget væsentlig
indgang til bebyggelses- og kulturhistorie
i oldtiden foruden til forståelse af stednav
nene selv.
D a u g stru p , Od. *1391 Daxtorp, 1451
Dawstorp. fl mandsn. Dag, el torp. “Dags
udflytterbebyggelse”.
D a u g å rd , Vjl. 1399 Daghægord. fl
mandsn. gida. *Daghi, el gård. “Daghis
gård”D a v d in g , Skb. 1456 Dauding. Muligvis
subst. gida. daghtingh ‘forhandlingsmø
de’, men anledningen til navnet er ukendt.
D a v in d e, Od. *1397 Davinde; lokalt
[da wje]. fl sandsynligvis beslægtet med
et svensk og norsk dialektord dave ‘vand
pyt’ og gammelsvensk adj. däver ‘fugtig’

Dreslette ( se side 34 ) har navn efter D anmarks längste drej, den smalle landtange somforbinder Helnæs med selve Fyn.
I baggrunden ses landet omkring Agernæs, Brydegård og Feddet i Dreslette sogn. ( Foto : D anmarks Geologiske
Undersøgelse.)

+ -und. “Det fugtige sted”. Navnet sigter i
så fald til Davinde kilde eller den tidligere
sø ved denne. Byens navn kan også tidligst
have været denne søs navn “Den fugtige”.
D eb el, Esb. (to steder). Ca. 1525 Dybel
(Lindknud sogn), 1584 Debbil (Fåborg
sogn). Subst. jysk døbbel ‘sump i marken,
lavning’. O rdet repræsenterer et sammen
fald af to gammeldanske sideformer dupil
og diüpil.
D iern æ s, Had. og Sv. *1231 Dighærnæs
(Sv.), 1462 Dernes (Had.), fl adj. diger
‘tyk, stor’, el næs. “Det tykke næs”. På Fyn
oprindelig navn på næsset mellem det
inddæmmede Fåborg Sund og Fåborg
Fjord syd for Kaleko.
D o lleru p , Esb. 1469 Doldrop. fl subst.
dal, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
dalen”.
D o n g s H øjru p , Sv. 1394 Høthorp. fl adj.
eller subst. høj, el torp. Da byen hverken
ligger ved kendte gravhøje eller i øvrigt
ligger særlig højt i sognet, må navnet sigte
til en række naturlige højdepunkter om
kring denne. “Udflytterbebyggelsen ved
højene”. Siden 1500-tallet adskilles nav
net fra Højrup i Hillerslev sogn ved subst.
gida. *dung ‘høj’, der må sigte til de
samme høje, som har givet anledning til
selve navnet.
D o n s, Vjl. 1459 Dunss. fl subst. dun
3

‘plantehår, dunbærende planter’, el sø .
“Søen med dunplanterne”.
D o n slu n d , Esb. 1624 Dunszlund. fl sna
rest sønavnet *Dunsø, hvis fl er subst. dun
‘plantehår, dunbærende planter’, el sø .
“Søen med dunplanterne” ; el lund. “Den
lille skov ved Dunsø”.
D ov er, Had. og Skb. *1239 Dauer (Skb.),
1266 Dofræ (Skb.), *1300 Dofre (Had.).
Subst. gida. *dovær ‘kløft’.
D ra n tu m , Vjl. 1631 D rantum. Muligvis et
spøgende eller nedsættende navn dannet
med forbillede i navnene med gida. hëm
som efterled til verbet drante ‘spilde,
klatte’, sigtende til ensom, spredt belig
genhed. Jfr. Klattrup.
D ra v ed , Tøn. *1263 Drowidt, 1481 Drøffuith. fl subst. drag ‘smal passage’, el
gida. with. “Skoven ved den smalle
passage” (mellem Alslev Mose og Kongsmose).
D rejen s, Vjl. 1725 Drejens. fl snarest
verbet dreje, el næs. “Næsset som man må
dreje rundt om” (i indsejlingen ad Kol
ding Fjord).
D rejø, Øhav. *1200-tallet Østrædraghø,
1480 Dreyø. fl subst. drej ‘smal landtan
ge’, el ø. “Øen med den smalle landtan
ge”. Øster i den ældste form adskiller
navnet fra Vester Drejø, det tidligere navn
på Avernakø.
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Tøn. 1455 Drengstet. fl
mandsn. gida. Drengi, el sled. “Drengis
bebyggelsesstcd” .
D r e sle tte , As. *1345? Dreslette, 1420
Dreyslæte; lokalt [dre'slajdc]. fl subsi,
drej ‘smal landtange’, el slette. “Sletten
ved landtangen” , se illustr. side 33.
D r ig str u p , Od. 1447 Driisterop. fl subst.
gida. *drït ‘skidt, snavs’, eventuelt an
vendt som stednavn og i så fald snarest om
det udtørrede sund mellem Storebælt og
Odense Fjord, el torp. “Den snavsede
udflytterbebyggelse” eller måske “Udflyt
terbebyggelsen ved sundet D rît”.
D ræ by, Od. 1418 Dreyby. fl subst. drej
‘smal landtange’, el by. “Byen ved den
smalle landtange” (mellem Kcrtinge Nor
og Odense Fjord).
D u b org, Tøn. *senest 1500 Duborgh, 1543
DufTborch. fl fuglen, due, el borg. “Bak
ken med duerne”.
D u n k æ r, Øhav. 1398 Dunckcr. fl subst.
dun ‘plantehår, dunbærendc planter’, el
kær. “Kæret med dunplanterne”.
D yb b øl, Åb. 1352 Duttcbul. fl mands(til)n. gida. *Dytti, el bølle. “Dyttis
udflyttergård”.
D y b m o se , As. *1511 Dymocsegaard. fl
subst. gida. dÿ ‘dynd’, el mose. “Den
dyndfyldte mose”.
D yn d ved , Als. 1483 Dundewyth. fl subst.
dynd, el gida. with. “Skoven ved dyndet”.
D yn t, Åb. 1483 Duntte. fl snarest subst.
dynd + -t. “Det dyndede sted” (ved
Krumbæk).
D y reb o rg , Sv. 1610 Diurborre. fl subst.
dyr, el borg. “Borgen hvorved der findes

D r e n g ste d ,

(rå-)dyr”. Rester af en i øvrigt ukendt
borg ved indsejlingen til Fåborg Fjord sås
endnu i 1887, men er siden styrtet i havet.
D y reb y , Esb. 1549 Dyrby. fl subst. dyr, el
by. “Byen med (rå-)dyrene”.
D æ rup, As. *1368 Deroppe, fl antagelig
adj. diger ‘tyk, stor’, el torp. “Den store
udflytterbebyggelse”.
D ø m m e str u p , Od. 1447-77 Dømestrop.
fl mandsn. gida. *Dømir, el torp. “Dømirs udflytterbebyggelse”.
D ørk en , Vjl. 1683 Dørcken. Subst. jysk
dyrken ‘dyrtid’ sigtende til dårlig afgrøde,
forarmelse. Navnet har afløst 1600-tallets
Vester Sejrup, der er identisk med det
Sæthorp, der nævnes ca. 1325 i en
kirkeliste fra Ribe stift. Kirken var allere
de da øde, men rester af den fandtes endnu
i 1700-tallet i Dørken, hvor en mindesten
nu markerer stedet. Sejrup øst for Dørken
kaldtes i 1600-tallct Øster Sejrup. Forhol
det mellem de to Sejrup’er er uvist. Hvis
kirkebyen er den oprindelige, har forled
det, gida. sæ ‘sø’, betegnet lavningen
sydvest for Dørken; el torp. “Udflytterbebyggelsen ved søen”, fra 1600-tallets
slutning: “D yrtid”.
D øru p , Skb. (to steder). 1476 Dørop
(Voerladegård sogn), 1544 Dyrvp (Hor
ning sogn), fl subst. dyr, el torp. “Udflyt
terbebyggelsen med (rå-)dyrene”.
D ø stru p , Tøn. 1291 Dusdorp, 1292 Dusdrup, *ca. 1325 Dysthorp; lokalt [dø sdråb]. fl snarest subst. dys ‘høj, dysse’
med den almindelige jyske vokalforlængclse foran -st- i tostavelsesord, el torp.
“Udflytterbebyggelsen ved højene”.

E
E b b eru p , As. 1425 Ebdorpp. fl mandsn.

E g esk o v , Sv. (hgd.) og Vjl. *1373 Hege-

Ebbe, el torp. “Ebbes udflytterbebyggel
se”.
Eg, Esb. 1480 Egh; lokalt [e g]. Subst.
gida. *ëki ‘egebevoksning’.
E geb jerg, Skb. og Sv. *1328 Egcbergh
(Skb.), 1394 Eghebicr (Sv.). fl træn. eg
eller subst. gida. *ëki ‘egebevoksning’, el
bjerg. “Bakken med egetræerne”.
E geb jerggård , Od. (hgd.). *1572 Egebierg, 1664 Eggcbicrregaard. fl træn. eg
eller subst. gida. *cki ‘egebevoksning’, el
bjerg. “Bakken med egetræerne”, el gård
sigter til at den oprindelige avlsgård
samledes til en hovedgård, fra 1600-tallets
midte til 1932 med navnet Einsidelsborg,
s.d.
E gebæ k, Tøn. 1815 Ekbækholm. fl træn.
eg eller subst. gida. *ëki ‘egebevoksning’.
“Bækken langs egetræerne”. Holm i den
ældste form sigter til den forhøjning,
bebyggelsen ligger på. Navnet som er
påfaldende sent overleveret, må være et
ældre navn på Vester Vedsted Bæk.
E geløk k e, Lang. (hgd.). 1426 Egælyckæ.
fl træn. eg eller subst. gida. *ëki ‘egebe
voksning’, el løkke. “ Indhegningen med
egetræerne”.
E gen, Als. *1292 Eking, 1357 Yking. fl
træn. eg -I- -ing(e). “Stedet med egetræer
ne”.
E gen se, Od. (to steder), Sv. *1374 Eknæs
(Sv.), *1427 Egense (Norup sogn), ca.
1540 Iensze (Stubberup sogn). fl træn. eg,
el nas. “Næsset med egetræerne”.
E gern su n d , Ab. 1648 Ekernsundt; lokalt
[ekcn'sonj] eller [æ'sonj]. fl kan formelt
være dyren. egern, men på grund af
trykfordelingen er det dog snarere et
oprindeligt stednavn med som fl træn. eg
+ -ærni “Hvad der hører til egetræerne” ;
el sund. ?“Sundet med egernene” eller
?“Sundet ved egetræsstedet”.
E geru p , As. 1396 Egetorp. fl træn. eg eller
subst. gida. *ëki ‘egebevoksning’, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med egetræerne”.

skow (Vjl.), 1405 Egcskow (Sv.). fl træn.
eg, el skov eller snarere det sammensatte
navneord ‘egeskov’.
E ggebæ k, Tøn. *1470 Egbecke, 1543
Eggebecke. fl subst. æg(g) ‘kant, rand’,
el bak. “Bækken langs kanten”.
E gh olt, Esb. 1494 Egholt. fl træn. eg, el
holt. “Den lille egeskov”.
E gtved , Vjl. *ca. 1325 Ekthyuf, 1399
Eythwet; lokalt [æj’de]. fl træn. eg, el
subst. gida. * th iü f‘krat’. “ Egekrattet”.
E g u m , Vjl. *1470 Egum, 1476 Egom. fl
træn. eg, el gida. hém. “Bebyggelsen med
egetræerne”. Navnet kan dog også være
dativ flertal af træn. eg. “ (Ved) egene”.
E gvad, Ab. *ca. 1325 Ychoueth, 1498
Iwad. fl træn. eg, el hoved senere om tydet
til vad. “Fremspringet med egetræerne”.
E in sid e lsb o r g , Od. (hgd.). 1684Einsidelersburig. Fra midten af 1600-tallet til
1932 navn på Egebjerggård, s.d. fl
Einsidcl efter opretterens hustru, Sidonia
Maria Abraham sdattcr friherreinde von
Einsidel af Brandstein, el borg', se herre
gårdsnavne.
Ejby, As. og Od. *1242 Eyby (Od.), 1440
Eyby (As.), fl træn. eg, el by. “Byen med
egetræerne”.
E jer, Skb. *1437 Eycr, 1492 Eyerd. fl er
muligvis subst. æg (g) ‘kant, rand’, el er af
omstridt oprindelse, se under ræthi og jfr.
herred. Illustr. side 37.
E jlby, Od. 1369 Elby. fl subst. gida. *cl
‘skure, fordybning, rende’ sigtende til det
markante dalstrøg Kile Mose nordvest for
byen, el by. “Byen ved fordybningen”.
E jlsk o v , Od. 1383 Ighelskow, 1475 Eyelskow. fl subst. igle, el skov. “Skoven hvor
der findes igler”.
E jsb øl, Had. 1378 Egellsbvl. fl mandsn.
Egil, el bølle. “Egils udflyttergård”.
E jstru p , Skb. og Vjl. 1452 Eystrop (Vjl.),
1_453 Eystropp_ (Skb.). fl mandsn. gida.
Æsi, el torp. “Æsis udflytterbebyggelse”.
E lb o h erred , Vjl. 1300-tallet Enldæ, 1396

Elbo herred • 35

Elnd, 1476 Ælnbo, 1479 Eelnæbo. Det
nuværende herredsnavns forled er et
indbyggernavn på -bo dannet til det
gamle områdenavn, som er overleveret i
de ældste anførte former. Dette navn er
snarest en afledning med -und til subst.
gida. *ël ‘skure, rende’, sigtende til
beliggenheden mellem Rands Fjord og
Elbo Dal med betydningen “Om rådet ved
skuren”.
E lbæ k, Skb. *1429 Elbech. fl træn. el, el
bak. “Bækken langs elletræerne”.
E ld ru p , Skb. *1444 Ebildrup, 1532 Eldrup. fl subst. æble eller subst. gida.
*æpældi ‘samling af æbletræer’, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med æblerne,
æbletræerne”.
E lleru p , Sv. 1468 Æwældur [!], 1476
Æweldurp, 1477 Eldorp. fl subst. æble
eller subst. gida. *æpældi ‘samling af
æbletræer’, el torp. “Udflytterbebyggel
sen med æblerne, æbletræerne”.
E lle ste d , Sv. *1374 Eluested, Eluerstet,
1381 Eluestethe. fl mandsn. gida. Ælwar,
el sted. “ Ælwars bebyggelsessted” .
E llesø , As. 1586 Ellitzhøy._FL mandsn.
gida. Ælwar eller gida. Elëf, el høj.
“Ælwars el. Elëfs høj”.
E llin g, Skb. *1234Jlingh, 1470Ellingh. fl
det urnordiske adj. *elwa- ‘gul’ + -ing(e).
“Det gule (?gultbevoksede) sted”. Jfr.
Jelling.

E llin g e, Sv. *1408 Ellingh, 1442 Ællinge.

sandsynligvis subst. gida. *ælli ‘ellekrat’ + -ing(e). “Stedet med ellekrattet”.
E llu m , Tøn. *1231 Ellæmsysæl, 1321
Elmesusele. Subst. gida. *ælmi ‘bevoks
ning med elmetræer’. Navnet har efter
indskud af støttevokal æ/u mellem 1 og m
fået udseende som et navn på -um. Syslet
har navn efter bebyggelsen. Jfr. syssel.
E lm elu n d , Od. ca. 1510 Elmelund, fl
træn. elm, el lund. “Den lille elmeskov”.
E lsm a r k , Als. *1423 Elismark, 1533
Egelsszmarck. fl snarest mandsn. gida.
Elëf, el mark. ?“Elëfs m ark”.
E lstru p , Als. 1245 EJefstorp. fl mandsn.
gida. Elëf, el torp. “Elëfs udflytterbebyg
gelse”.
E ltan g, Vjl. *1231 Ælmtungæ, 1308 Almætung. fl træn. elm, el subst. tunge
‘spidst udløbende jordstykke’, senere om
tydet til subst. tange ‘smalt jordstykke,
odde’. “Det spidse jordstykke med elme
træerne”.
E lv ed g å rd , Od. (hgd.). 1436 Ølwedæ,
1492 Elviit. Muligvis subst. gida. *illwithi
‘skadelig el. ringe skov’, el gård, se
herregårdsnavne.
E lv eru d , Od. 1499 Illwiiderwd. fl subst.
gida. *illwithi ‘skadelig el. ringe skov’, el
rud. “Rydningen i den ringe skov”.
E m b o rg , Skb. *1561 Emsborrig, 1571
Emborg; lokalt [æm 'bår’ej. fl bebyggelfl

Endelave (pilen) ligger i el grundt område større end øen selv og med meget vanskelige adgangsj'orhold til den naturlige
havn på nordsiden. D et kan være disse omstændigheder der har fø r t til øens navn. Kortet er tegnet a f Jens Sørensen
omkring 1700, men vore dages søkort tager sig ikke væsentligt anderledes ud, selv om opmålingerne er nøjagtigere.
( 1:300 000, udsnit gengivet i 3j4 str.)
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Ejer ( se side 3 5 ). Var det ikke fo r udsigtståmet ville man i landskabet ikke bemærke Ejer Bavnehøj, der indtilfo r en
menneskealder siden g jaldtfor Danmarks højeste punkt. “Baunehøy” ved Ejer er i 1781 afsat som trigonometrisk station
på Videnskabernes Selskabs kort over området. Den er en a f talrige høje, hvorfra der med bavner og blus signaleredes om
fjender i ufredstider, hvor disse høje var bemandede. ( Foto : Stender, 1924 ; K gl. B ib i.)

sesnavnet Øm, s.d., el borg. “Borgen ved
Øm (kloster)”. Oprindelig navn på et slot
som Frederik II påbegyndte i 1559 men
atter 1561 lod nedrive.
E m m e le v , Od. 1485 EmmerløfT. fl enten
indbyggernavnet gida. *imbri ‘indbygger
fra Fehmern’ eller et deraf dannet
mandsn. gida. *Imbri, el lev. “Fehmernboe(r)n(e)s arvegods” eller “ Imbris arve
gods”.
E m m e r b ø lle og L ille E m m e r b ø lle ,
Lang. *1404? Emerbølæ majoris, 1448
Emerbøle, 1610 Lille Emmerbol. fl enten
indbyggernavnet gida. *imbri ‘indbygger
fra Fehmern’ eller et deraf dannet
mandsn. gida. *Imbri, el bølle. “Fehmernboe(r)n(e)s udflyttergård” eller “ Imbris
udflyttergård”. Det latinske major(is)
‘stor’ adskiller navnet fra Lille Emmerbøl
le.
E m m e r le v , Tøn. 1292 Æmmærløf, *ca.
1325 Embærloof. fl enten indbyggernav
net gida. *imbri ‘indbygger fra Fehmern’
eller et deraf dannet mandsn. gida.
*Imbri, el lev. “Fehmernboe(r)n(c)s arve
gods” eller “Imbris arvegods”.
E m m e r s k e , Tøn., se Lille Emmerske.
E m tek æ r, As. 1385 Elmteker. fl sandsyn

ligvis subst. gida. *ælmti, jysk ælmt
‘samling af elmetræer’, el kær. “Kæret ved
elmetræerne”.
E n d elave, Skb. *1231 Øndælaghæ;
[æne'lave], lokalt også med tryk på første
stavelse. Navnets oprindelse er uklar, og
udtalen med tryk på sidste led samt
indbyggernavnet labo viser at øen lokalt
har kunnet kaldes blot ved sit efterled;
noget der ellers kun sporadisk træffes ved
købstadsnavne som f.eks. Skanderborg,
Rudkøbing og København. Hverken
Rudkøbing eller København har som
forled allerede eksisterende stednavne,
hvilket ellers er den gængse forklaring på
efterledstryk og mulig selvstændig anven
delse af efterleddet. Øens navn har derfor
snarest som fl mandsn. gida. Ønd(ær), el
subst. gida. lagha eller evt. en kasusform
af subst. gida. lagh. Disse to meget nært
beslægtede ord, der yderst hænger sam
men med ligge og lægge, har i nordiske
sprog en række betydninger, der kunne
passe på øen. Norsk lag betyder således
‘fiskested’ og rimeligvis også ‘havn’, gam
melsvensk og gida. lagha betyder bl.a.
‘snare, baghold’ og bagved denne betyd
ning ligger betydningen ‘(skjult) ligge-
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sted’. Øens navn betyder da “Øndærs
liggested (havn)” . Med hensyn til øers
navne, der oprindelig kun har betegnet en
del af øen jfr. Agersø, Amager og Tærø i
bd. 1.
E n d eru p , Tøn. *1294 Ø ndrup, ca. 1476
Endrup. fl muligvis mandsn. gida.
Øthæn, el torp. ?“Øthæns udflytterbebyg
gelse”.
E n d eru p sk o v , Had. *1231 Immæthorp,
*ca. 1325 Imthorp, 1343 Ymdropskugh.
fl mandsn. gida. Immi, el torp. “Immis
udflytterbebyggelse”. Allerede fra 1300tallet indgår det oprindelige navn i en ny
sammensætning med el skov. “Skoven ved
Im m athorp”.
E n d ru p og E n d ru p h o lm (hgd.), Esb.
1482 Jendrop, 1497 Endherop. fl enten
subst. ende ‘afslutning, grænse’ eller subst.
gida. ænni ‘pande’, el torp. “Udflytterbe
byggelsen ved afgrænsningen” eller “Udflytterbebyggclsen på det pandeformedc
terræn”. Af den oprindelige landsby
Endrup er i 1500-tallct opstået en herre
gård med cfterleddct holm efter beliggen
heden i engene ved Sneum Å.
E n eb æ rod d e, Od. Navn fra dette århun
drede på Hals eller Hals Odde ved
indsejlingen til Odense Fjord. Allerede i
en indberetning fra 1743 omtales de
mange enebær på odden.
E n geld ru p , Od. *1396 Engelldorp, 1477
Engeldrop. fl snarest subst. gida. *ængil
‘smalt område, fortrængning’, el torp.
“Udflytterbcbyggelsen på det smalle om
råde” (mellem Ellebæk og Kragelund
Møllebæk).
E n g e lsh o lm , Vjl. (hgd.). 1452 Engylslholm. fl et oprindeligt stednavn, hvis fl
er subst. gida. *ængil ‘smalt område’, el
sted. “Bebyggelsesstcdet ved indsnævrin
gen” : el holm. “Holmen ved Æ ngilstath”.
Under herregården lå endnu i 1600-tallet
et par småhuse kaldet Gammelby, utvivl
somt rester af det oprindelige Ængilstath/Engclstcd. Navnet må sigte til belig
genheden ved Engelsholm Sø og den
begyndende Vejle Å.
E n gu m , Vjl. * 1420 Enghom, 1468 Engom.
Dativ flertal af subst. eng. “ (På, Ved)
engene”.
E n n eb ølle, Lang. *1345 Elfnebøll, *1385
Øchnebølle, 1442 Øgncbøle, 1459_Yønebølc. fl muligvis mandsn. gida. *Øthkun
eller kvinden. _glda. *Øthgun, el bølle.
?“Øthkuns cl. Øthguns udflyttergård”.
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E nner, Skb. *1415 Ennir, 1492 Æner,

Ænner, 1498 Æner; [æne]. U dtalen og de
ældre former bringes bedst i overensstem
melse med hinanden, hvis navnet opfattes
som et gida. *Ænir, urn. *Anira- eller
*Anirö-, dannet til roden *an-, der
betyder ‘ånde, puste’. Navnet kan have
forbindelse med den nærliggende Kærs
gårds Bæk, som i så fald oprindelig har
betydet “Den pustende”.
E n sted , Ab. *1231 Enstath. fl træn. ene
eller subst. gida. *cni ‘bevoksning med
enebærbuske’, el sted. “Bebyggelscsstedet
med enebærbuskene”.
E rh o lm , As. (hgd.). 1560 Erholm. fl træn.
ær ‘ahorn’, el holm. “Holmen med ahorn
træerne”.
E rik n a u er, Vjl. 1492 Jerknager, 1511
Jerck
nagell,
Jcrcknaffuel ;
lokalt
[ jæ r’k.naw’r]. fl der nu om dage opfattes
som mandsn. Erik er måske det oprindeli
ge navn på Ølsted Å, gida. *Ælkna eller
*Ælkæn, afledt af verbet alke ‘gå el. ælte
med besvær, bevæge sig småt fremad’ og
identisk med forleddet i Elkenøre på
Falster. Udviklingen til den nuværende
form vil da være sket ved afbalancering
mellem -1- og -r- i for- og efterleddet, jfr.
former som malmer og marmel af ordet
marmor. De ældre formers J-, der i
nutiden svarer til den jyske udtale Jerrik af
Erik, må da være en sekundær konsonant,
der også i andre tilfælde af og til kan
udvikles foran æ (e). Hvis J- er oprindeligt
kunne fl tillige være adj. gida. *jærkæn
‘ædel, skinnende, glimrende’; el ager.
?“Markcn ved åen Ælkna/Æ lkæn” eller
?“Dcn glimrende m ark”.
E rlev, Had. *1334 Erløff. fl muligvis
mandsn. gida. Erra, el lev. ?“Erras
arvegods”.
E rrested , Had. *1292 Erystætth, 1542
Erestedc. fl subst. gida. æria ‘pløjeland’,
el sled. “Bebyggelsesstcdet på pløjelan
det”.
E rritsø , Vjl. 1279 Hærægsogh, *ca. 1325
Ærexhøgh. fl mandsn. Erik, el høj. “Eriks
høj”.
E rst, Esb. *1280 Ærstath, *ca. 1325
Erstcth. fl subst. gida. æria ‘pløjeland’,
mandsn. gida. Erra eller mandsn. gida.
*Æar, el sted. “Bebyggelsesstcdet på
pløjelandet”, “Erras el. Æars bebyggelsessted”. Navnet der nu næsten helt er glemt,
betegnede tidligere en landsby ved Lejrskov kirke og var i middelalderen navn på

Esbjerg. Få steder i landet har aindret karakter så hurtigt som Esbjerg-området i de sidste årtier a f 1800-tallet. Klinten
- her gengivet efter xylografi fr a 1868 i Kgl. Bibi. - og den bevarede Bavnehoj må konkurrere om aren a f al have lagt
navn til Vestjyllands største by.

det nuværende Lejrskov sogn. Jfr. også
Højrup.
E rteb jerg, Als. *1454, 1483 Ertberge. fl
planten, ært, el bjerg. “Bakken med
ærteplanterne”.
E sb jerg, Esb. (kbst.). 1502 Eysbergh. fl
verbet jysk ese ‘forsyne fiskekroge med
m adding’, el bjerg. “Bakken hvor man
sætter madding på kroge”. Indtil anlæg
get af den store havn i 1870-erne var
Esbjerg kun navn på et par gårde
beliggende ved kysten.
E sk ilstr u p , Od. og Sv. *1372 Eskilstorp
(Sv.), 1543 Esckclstrup (Od.), fl mandsn.
Eskil, el torp. “Eskils udflytterbebyggel
se”.
E sk ør, As. *1449 Estehøwct, 1547 Eskø. fl

subst. gida. *æski ‘samling af asketræer’,
idet -t- i den ældste form må være fejl for
-c- (d.v.s. -k-), el subst. gida. *høfthi
‘fremspring’. “Fremspringet med aske
træerne”.
E sp e, Sv. *1386 Espæ, 1419 Espe. Subst.
gida. *æspi ‘samling af aspetræer’.
E stre, Lang. 1682 Aaestræde, 1772 Estrchuus. Husene har navn efter den vej, som
omtales i 1682, og hvis fl er subst. ås, el
stræde. “Den smalle vej på åsen”.
Estrup^Esb. ca. 1300_Esdrop. fl mandsn.
gida. Æsi, el torp. “Æsis udflyttcrbebyggelse”.
E tteru p , As. 1440 Æbbcdorp. fl mandsn.
Ebbe, el torp. “Ebbes udflytterbebyggel
se”.

F
F a g sted , Sv. *1498 Fagsted, 1541 Fau-

stedt. fl subst. gida. *fax ‘m ankehår’,
sandsynligvis sigtende til skovbevoksning,
el sted. “Bebyggelsen i skovbevoksnin
gen”.
F ak k egrav, Vjl. 1664 Fastjgrau, 1683
Graffs hues, beg. 1700-tallet Foschgrof.
Forleddet i den nuværende form må bero
på en vilkårlig om tydning, men hverken
denne eller de ældre former giver mening.
el grav ‘sænkning’ efter beliggenheden
neden for Stouby Skovs høje banker.
F a ld sled , Sv. 1472 Faldslett. fl subst.
fold, el led. “M arkleddet i, ved
(kvæg-)folden”.
F an gel, Od. *før 1340 Fangell, 1461
Fangel. Sandsynligvis det oprindelige
navn på (en del af) Odense Å, gida.
*Fangul, dannet til roden i fange og med
betydningen “Den fangstrige”.
Fanø, Esb. *1200-tallet Fanø, *ca. 1325
Faanø; lokalt [farne], fl snarest som i
Fanefjord på Møn, se Dansk Stednavne
leksikon bd. 1, et oprindeligt farvands
navn, gida. *Fani, af samme rod som
subst. fenne, gida. *fæn ‘blød mose, dynd’,
el ø. “Øen ved farvandet Fani”.
F arre, Vjl. 1475 Fary. fl subst. gida.
*farth ‘rejse, rute, vadested’, el høj.
“Højen ved vadestedet” (over Omme Å).
F a rris, Had. 1638 Farisflod, 1649 Farrisbeck. Farris holt, fl i de overleverede
navne er oprindelig navn på et stort
skovområde mellem Kongeåen, Ribe Å og
Gram Å. Det indeholder som fl det
oprindelige navn på Ribe Å, gida. *Far,
identisk med subst. gida. far ‘rejse, færd’,
vel med betydningen “Den hvorpå der
kan rejses”, d.v.s. “Den sejlbare” ; el ris
‘krat’. “K rattet (Kratskoven) ved åen
F ar”. Jfr. artiklerne Nørre Fårup og
Sønder Fårup.
F a rsb ø lle, Od. *1336 Fadersbole, 1492
Farsbøll. fl mandsn. gida. Fathir, el bølle.
“Fathirs udflyttergård”.
F a rstru p , Od. 1421 Farstorp. fl mandsn.
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gida. Fathir,
byggelse”.

el

torp. “Fathirs udflytterbe

fa rv a n d sn a v n e. Kun de større danske

farvandes navne er medtaget i dette
leksikon, men mange mindre grunde,
holme, vige m.v. har egne navne. Flere
navne på og i de danske farvande er af
nedertysk-hollandsk oprindelse, således
Skagerrak og K attegat, mens andre som
Lillebælt og Storebælt er af gammel
indenlandsk oprindelse. Gamle er også en
række farvandsnavne, der nu kun kendes
som led i navne på land, jfr. Båg herred og
Fanø, men som helhed har vore farvandes
navne et ungt præg, og det er karakteri
stisk, at afgrænsningen mellem selv store
vandes navne som K attegat og Bælthavet
først er faldet på plads i 1600-tallet, jfr.
artiklen Codan i Dansk Stednavneleksi
kon bd. 1. Kendskabet til mindre lokalite
ter i farvandene bygger ældst på opmålin
ger fra årtierne omkring år 1700, hvor
Fanø. Selv om Fanø fr a gammel tid havde en meget
selvstændig stilling inden fo r Skast herred f i k det først i
1806eget segl. De tofla g i Nordby og Sønderho vidner om
hvordan man dengang opfattede betydningen a f øens
navn.

Findinge ligger ved Sallinge Å
og er måske et gammelt navn på
en del a f denne. I så fa l d med
betydningen “Den å hvor man
finder rigeligt medf i s k ”. N a v 
net er da givet i modsætning til
Vantinge, som normalt ansesfor
at være et gammelt navn med
betydningen “Den å der mang
ler f i s k ” om vandløbet syd fo r
byen der ved Præstbro forener
sig med Sallinge Å . Udsnit a f
Geodætisk Instituts mbl. 3816,
1:20000. Copyright (gengivet
i 2 / 3 sir.).

søkortdirektør Jens Sørensen berejste de
danske farvande og kyster.
F a stru p , Skb. *1316, 1573 Farstrup. fl
mandsn. gida. Fathir, el torp. “Fathirs
udflytterbebyggelse”.
F a u sin g , Vjl., se Fousing.
F a v rsk o v , As. 1539 Fawersckæ møllæ,
1600 Faurschoff. fl adj. fager, el skov.
“Den smukke skov”.
F avrvrå, Had. 1459 Fogherwro. fl adj.
fager, el vrå ‘hjørne, krog’. “Den smukke
krog”. Navnet sigter muligvis til beliggen
heden mellem to tilløb til Taps Å.
F a v stru p , Had. *1452 Faxstrup. fl subst.
gida. *fax ‘m ankehår’ sigtende til bevoks
ning, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
den mankehårsagtige bevoksning”.
F elsted , Ab. *1287-1307 Felstede, 1436
Veddelsted. fl subst. gida. *fætil ‘vade
sted’, el sted, eller navnet er et tilsvarende
sammensat navneord. “ (Bebyggelsesste
det ved) vadestedet”. Byen har formentlig
navn efter en passage over Tumbøl Mose.
F e r r itsle v , Od. 1433 Færisløff, 1474
Færissløff. fl muligvis mandsn. gida.
*Færir, el lev. ?“Færirs arvegods”.
F erup, Esb. 1459 Ferup. fl subst. fæ ‘kvæg’
i genitiv ental eller flertal, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med kvæget”.
F idde, Esb. 1502 Fidie. Flertal af subst.
fed, gida. fit ‘smal landstrimmel, lav
engstrimmel’. Navnet må sigte til passa
gen mellem Rolfsø og Filsø.

F ilsk o v , Vjl. 1503 Fylskow. fl snarest

subst. gida. *fil ‘område med fjæle’, el
skov. ?“Skoven hvoraf der kan produceres
fjæle”.
F ilsø , Esb. 1541 Filsøø. fl muligvis subst.
gida. *fifl ‘jætte, kæmpe’, el sø .
?“Kæmpens sø”.
F in d in g e, Sv. *1386 Finninghæ, 1465
Finningh. Navnet er blevet forklaret som
en afledning med -ing til personnavnet
Finn, men denne navnetype er ikke med
sikkerhed påvist i Danmark, jfr. H ennin
ge. Byens beliggenhed ved Sallinge Å gør
det nærliggende at antage et oprindeligt
ånavn og da gida. *Fynding, ældre
* Funding, afledt med -ing(e) af roden i
tillægsformen funden af verbet finde
svarende til det færøske fjordnavn Funningur. Ordet betyder oprindelig ‘ile, skyn
de’, men den nukendte betydning er dog
repræsenteret i alle germanske oldsprog,
og hvis den foreligger her, kunne navnet
være givet som modsætning til Vantinge,
s.d., der antages at sigte til (fiske-)mangel
og at være et gammelt navn på et
nabovandløb. Findinge kunne dog også
være et sammensat stednavn med som fl
et oprindeligt ånavn, gida. *Fund(a) eller
subst. fund, ældre ‘mødested’ + -ing(e)
eller med el vang el. vænge. Endelig kunne
navnet være et oprindeligt sammensat
navneord, gida. *fundwang ‘område hvor
man mødes’. Alle mulighederne forudsæt-
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Fredericia (se side 45) anlagdes i 1650 som en fæ stning
og købstad på en pynt ud i den nordlige del a f Lillebælt.
Navnet på pynten, Bersodde, videreførtes i deførste år og
smittede a f på anlæggets første navn, Frederiksodde, og
den aldrig fuldførte søsterfæstning på Fynssiden ved
Strib, Sofieodde (efter Frederik IIP s dronning Sofie
A m alie). Fæstningen f i k hurtigt stor militær betydning
og stormedes i 1657 a f svenskerne. På den samtidige
illustration a f krigshandlingerne 24. oktober 1657 bærer
pynten endnu sil oprindelige navn. S tik efter tegning a f
Eric Dahlbergh (1625-1703; Kgl. B ib i.).

ter en lydudvikling som i tinding, gida.
*thunnwangi; jfr. Fjaltring i Dansk Sted
navneleksikon bd. 2.
F irgård e, Skb. 1578 Fircgaardc. fl talor
det fire, el gård. “De fire gårde”. Bebyg
gelsen bestod i 1688 af lire gårde.
F isk en æ s, Åb. 1649 Fysznysz. fl subst.
fisk, el næs. “Næsset hvorudfor der fiskes
(er fisk)”.
F ittin g, Esb. * 1400-tallet Fitting, fl subst.
fed, gida. fit eller det beslægtede subst.
gida. *fitia ‘fugtig landstrækning’ +
-ing(e). “Stedet ved det fugtige om råde”.
F jelby, Als. 1245 Fialbothe. Flertal af
subst. fjællebod ‘bod cl. skur bygget af
fjæle (planker)’.
I F jelleru p , As. *scnest 1439 Fielderop,
1465 Fyelleropp. fl der er af samme
oprindelse som i Fjelsted, s.d., er enten
subst. fjæl ‘bræt, planke’ eller dette ord
anvendt overført om mosen (tidligere en
sø) sydvest for byen, el torp. “Udflytterbcbyggelsen hvor der er (anvendt) fjæle” ,
“ Udflytterbcbyggelscn ved fjælebelæg
ningen” eller snarest “Udflytterbcbyggel
scn ved søen Fjæl”.
II F jelleru p , Sv. 1492 Fieldrop, Fiellerop.
fl subst. fjæl ‘bræt, planke’, el torp.
“Udflytterbebyggclsen hvor der er (an
vendt) planker”.
F jelsted , As. *1418 Fiælstathe, 1434 Fiælstedh. Navnet skal sammenholdes med
navnet på nabobyen Fjellerup, s.d. De
kan begge indeholde subst. fjæl ‘bræt,
planke’, der kan sigte til en særlig
karakteristisk byggeskik eller til en fælles
fjælebelagt overgang over mosen nordøst
for byen. O rdet kan med udgangspunkt i
denne sidste betydning tillige tænkes
anvendt overført som navn på den sø,
hvoraf mosen er opstået. I så fald vil
navnet være en nøjagtig parallel til navnet
Kavslunde, s.d. Søens centrale placering i
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forhold til de to byer fremgår af, at mens
kirken ligger i Fjelsted, ligger præstegår
den i Fjellerup; el sted. “Bebyggelsesstedet
hvor der er (anvendt) fjæle”, “Bebyggel
sesstedet ved fjælebelægningen” eller sna
rest “Bebyggclsesstedet ved søen Fjæl”.
F jelstru p , Had. *1413 Fielstrop, 1420
Fiælstrop. fl mandsn. gida. *Fialin, el
torp. “Fialins udflytterbebyggclse”.
fjord. Ordet fjords oprindelige betydning
‘overfartssted’ (jfr. engelsk ford, tysk Furt)
har oprindelig relation til de lange og
temmelig smalle indskæringer i landmas-

sen, således som vi finder dem ved de indre
danske farvande, hvor de giver skibsad
gang til en købstad inderst inde. Typiske
fjorde i området er f.cks. Vejle Fjord,
Kolding Fjord, Haderslev Fjord og O den
se Fjord.
F jæ lleb ro, Sv. (hgd.). 1465 Fiælbro.
Subst. fjællebro ‘bro belagt med planker’.
Herregården er anlagt ved et tilløb til
Hågerup Å. Jfr. Lydingc.
F jæ lleb roen , Sv. 1867 Fjælebro. Bestemt
form af subst. fjællebro ‘bro - i betydnin
gen: skibsbro - belagt med planker’.

Tøn. *1475 Firested, 1489
Fiersted. fl enten det fra lollandsk kendte
subst. fjerre, gida. *fiærgh ‘jordstrimmel,
smal ager’ eller et ubeslægtet subst. gida.
*fiargh, der kan antages at være beslægtet
med træn. fyr og da gå tilbage til en
betydning ‘noget skovbevokset’, el sted.
“Bebyggelsesstedet på jordstrim len” eller
“Det skovbevoksedc bcbyggelsessted”.
F la d så , Had. 1590 Flatsøe [!]. fl subst.
gida. *flas ‘tynd skal’, el å. “Åen med den
tynde skal”. Navnet sigter sandsynligvis
til tynd hinde på vandoverfladen.
F jæ rsted ,

Fladså • 43

F le m lø se , As. * 1345 Flemløse, 1389 Flem-

F o ld in g , Esb. 1236 Fuldærn. fl subst.

lose. fl antagelig subst. gida. *flæm(æ),
beslægtet med subst. jysk flam ‘stor
udbredt hedemark’, el løse. “Græsgangen
i, ved hedeområdet”.
F le m m in g , Skb. *1420 Fleming, 1488
Flæmingh. fl subst. jysk flam ‘stor ud
bredt hedemark’ + -ing(e). “Stedet på
den udbredte hedemark”.
F len in ge, Sv. *1490 Flening, *1498 Fleninge. fl subst. gida. *flën ‘bar plet’ eller
det tilsvarende adj. gida. *flën ‘bar,
nøgen’ + -ing(e). “Det bare (skovløse)
sted”.
F len sb o rg Fjord, Åb. Indsejlingen til
Flensborg (*1196 Flensborgh), hvis navn
betyder “Borgen ved Flenså”. Aens navn
kendes kun som led i købstadnavnet
(*1251 Flensaburgh), men indeholder
som fl snarest det oprindelige navn på
Flensborg Fjord, gida. *Flën, identisk
med subst. gida. *flën ‘bar plet, kile,
spids’; e l Jjord. Oprindelig “Den kilefor
mede (fjord)”.
F len sto fte, As. *1295 Flænstoftæ, *133057 Flemstouflt. fl subst. gida. *flæm(æ)
‘stor udbredt hedemark’, el toft. “Bebyg
gelsesarealerne på den store hedemark”.
Jfr. Flemløse.
F lin th o lm , Sv. (hgd.). 1496 Flyntholm.
fl subst. flint, el holm. “Holmen hvor der
er flint”.
F lovt, Had. 1436 Flöchte, fl muligvis
(roden i) subst. gida. *flöki, hvis norske
modsvarighed betyder ‘fladt markstykke’
+ -t. ?“Det flade markstykke”.
F lø d stru p , Sv. *1348 Flostorpe. fl sand
synligvis det oprindelige navn på Flød
strup Sø, gida. *Flöth, identisk med subst.
flod ‘opstemmet vand, oversvømmelse’, fl
er senere sammenblandet med og erstattet
af det ensbetydende subst. gida. *fløth, el
torp. “Udflytterbebyggelsen ved søen
Flöth”.
F lø jstru p , Vjl. 1578 Flostrup. fl mandsn.
gida. *Fløgh, el torp. “Fløghs udflytterbe
byggelse”.
F o d slette, Lang. 1339 Foslæth, 1429
Fooslætæ. fl dyren. gida. *foa ‘ræv’, el
subst. slet ‘rydning’. “Rydningen med
rævene”.
F o g stru p , Skb. *1339 Fuestrup, 1511
Foxstrvp. fl enten mandsn. gida. *Fukk
eller det indlånte subst. foged, el torp.
“Fukks el. Fogedens udflytterbebyggel
se”.

gida. *fuld ‘jord, slette’ + -ærni. “Hvad
der hører til sletten”.
F ole, Had. 1294 Fornel, *ca. 1325 Foorlæ.
fl adj. forn ‘gammel’, el snarest subst.
gida. *læ ‘gravhøj’. “De gamle gravhøje”.
F o lleru p , Vjl. 1503 Falldrop, fl snarest
subst. fold, el torp. “Udflytterbebyggelsen
med, ved, i (kvæg-)folden”.
F o rb a llu m , Tøn. 1291 Forbalgum. Be
byggelsens oprindelige navn er Ballum,
dativ flertal af subst. balle ‘forhøjning’.
“ (På, Ved) forhøjningerne”. Dette navn
adskilles ved adv. for ‘foran’, hvilket her
vil sige ‘længere inde i landet’, fra
sognenavnet Ballum, s.d.
F orlev , Skb. *1330 Førløff, 1554 Fuolløff.
fl adj. forn ‘gammel’, el lev. “Det gamle
arvegods”.
F o ru m , Esb. 1335 Forthum. fl subst.
gida. *forth ‘vadested’, el gida. hém.
“Bebyggelsen ved vadestedet”. Ved For
um passerede den gamle landevej mellem
Ribe og Varde Alslev Å.
F o u sin g , Vjl. 1567 Fogsing. fl subst. gida.
*fax ‘m ankehår’ sigtende til bevoksning
+ -ung. “Stedet med den mankehårsagtige bevoksning”.
F overu p , Tøn. *1466 Fagendorp, *1482
Foerdrup, 1504 Fowerdorp. fl adj. fager, i
den ældste form fejlagtigt gengivet med
-n- for -r-, el torp. “Den smukke udflytter
bebyggelse”.
F o v rfeld , Esb. *1531 Fowerfeldt, 1579
Foverfield. fl adj. fager, el subst. gida.
fælla ‘sted hvor træerne er fældet, ryd
ning’. “Den smukke rydning”.
F o v slet, Had. (hgd.). 1390 Fubbethslææt.
fl sandsynligvis et oprindeligt stednavn,
gida. *Fobwith eller *Fubwith med som
fl snarest subst. gida. *fubb, der i andre
nordiske sprog betyder ‘tyk, klodset per
son’. O rdet er beslægtet med subst. jysk
fump af samme betydning. Den oprindeli
ge betydning i disse og beslægtede ord er
‘svulme’ med mere konkrete betydninger
som ‘knold, bule’ ; el gida. with. ?“Skoven
med knoldene”. Til skovnavnet er føjet el
slet ‘rydning’. “Rydningen ved, i skoven
Fubwith”.
F ovså, Had. (å). 1649 Fobis fl. fl samme
skovnavn gida. *Fubwith som indgår i
Fovslet, s.d., el Å, i den ældste form
gengivet som en forkortelse af tysk Fluss.
“Åen som passerer skoven Fubwith”.
F ra n k fri, Od. 1776 Frankfrie. Sammen-
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Fremmelev (se side 46) betyder
“D et längere frem m e beliggen
de arvegods"'. Denne betydning
få r sin logiske begrundelse, når
man ser Fremmelev som den
anden -lev-bebyggelse regnetfra
det gamle kultcentrum Odense
og set i forhold til den massive
forekomst a f -lev-byer i den
nordlige del a f Skam og Lunde
herreder. Narm est Odense lig
ger ved Søhus det nuvarende
Sarslevhus, der er den sidste rest
a f en -lev-bebyggelse, som alle
rede første gang den omtales
(1559 som Seyersløff marck)
var under afvikling. Udsnit a f
Geodatisk Instituts V SK , 1780.
Copyright (gengivet i 2/3 s tr .) .

rykning af forbindelsen ‘frank og fri’,
muligvis sigtende til at stedet har været
gældfrit eller afgiftsfrit.
F rau gd e, Od. *1239 Eccl[esiæ] Frauticæ,
*1314 Ffrawith, 1319 Frawyth; lokalt
[fraw ]. Den ældste og senere latiniserede
former af navnet er en 1600-tals rekon
struktion. fl sandsynligvis adv. fra, el
gida. with. “Den fraskilte, afsides skov”.
F rau gd e K æ rby, Od. her? *1319 Cayerby, *1392 Kereby, *1397 Kæreby. fl
subst. kær, el by. “Byen ved kæret” (d.v.s.
Kærby Mose). Fraugde adskiller siden
1600-tallet navnet fra Vester Kærby.
F red ericia , Vjl. (kbst.). 1654 Friderichsodde, 1683 Fridericia; [frede1retsja]. K øb
staden er opkaldt efter sin grundlægger,
Frederik III, el odde efter sin beliggenhed
på Bersodde. I 1664 ændredes navnet til
den nuværende latiniserede form. Illustr.
side 42-43.

F r e d erik sg a v e , As. (hgd.). Navngivet i

1667 da Frederik III skænkede det
daværende Hagenskov, s.d., til Niels
Banner.
F r ed erik sh å b ,
Vjl.
Nybyggerkoloni
oprettet under og opkaldt efter Frederik
V.
I F red sted , Had. *1231 Fristadh. Subst.
gida. *frithstath ‘fredhelligt sted5, måske
sigtende til forhold omkring helligkilden
Fruenshul ved byen.
II F red sted , Vjl. 1354 Fræchestoft, 1465
Fredstedtoff. Det nuværende navn er
oprindelig forled i bebyggelsens navn og
er egentlig et sammensat navneord, gida.
*frithstath ‘fredhelligt sted’ ; el toft bruges
ikke efter 1400-tallet. Navnets oprindelige
betydning er “Bebyggelsesarealet ved, på
det fredhellige sted”.
F r eg erslev , Skb. *1330 Freersløff, 1544
Ffredersløff. fl mandsn. gida. *Frithar
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eller - hvis det sent overleverede -g- er
oprindeligt - mandsn. gida. Frithgër, el
lev. “Frithars cl. Frithgërs arvegods”.
F r e lle sv ig , Lang. *1231 Frælliswich. fl
mandsn. Fridlev, el vig. “Fridlevs vig”.
F relto fte, Od. *1498 Frelstofte, 1507
Freltoffte. fl subst. frille ‘elskerinde’, el
toft. “Elskerindens bebyggelsesarealer”.
F r e m m e le v , Od. 1423 Frammelef, 1435
Frammerløff. fl er en form af adv. frem,
gida. fram, snarest komparativformen
gida. frammar ‘længere fremme’, el lev.
“Det længere fremme beliggende arve
gods”. Illustr. side 45.
F restru p , Tøn. *1445 Frcstorppc. fl
mandsn. gida. *Frithar eller subst. fred,
el torp. “Frithars udflyttcrbcbyggelse”
eller “Den fredhellige udflytterbebyggelsc”.
F rifelt, Tøn. Navnet der forekommer flere
steder, skal være ældst i Vodder sogn, givet
i 1807 af den daværende gårdejer, fl adj.
fri sigter til beliggenhed på fælled eller
overdrevsjord, el felt efter tysk Feld
‘mark, jordstykke’. “Den frie mark”.
F risv a d ,
Esb.
1502 Friswadh. fl
mands(til)n. Fris eller det tilsvarende
indbyggernavn friser, el vad. “Fris’, Frise
rens el. Frisernes vadested” (over Nøgelbæk).
F ru en s B øge, Od. 1587 Fruer Bøgh. Den
oprindelige skov, der først i nyere tid er
udviklet til en forstad og lystskov til
Odense, har tidligere tilhørt Dalum Klo
ster, og ‘frue’ sigter enten til, at klosteret
var viet til Vor Frue e lle r- i betragtning af
overleveringens alder - til en 1500-tals
adelsdame i det sækulariserede kloster, fl
subst. frue, el subst. gida. *bøki ‘bøgebe
voksning’. “Vor Frues el. Fruens bøgebe
voksning”.
F ru erin g, Skb. *1203, 1268 Rind, 1609
Fruering. Subst. gida. rind ‘skorpe, kant,
rand’. Frue må sigte til Vor Frue (Jomfru
Maria) og skyldes naboskabet til Ring
Kloster, hvorfra det - paradoksalt nok adskiller dette navn. Ring Kloster lå
oprindelig i samme sogn men overførtes i
første halvdel af 1600-tallet til Hylke sogn.
F røb jerg, As. 1383 Frøbyærgh. fl gudin
denavnet gida. *Frøa (Freja), el bjerg.
“Gudinden Frøas bakke”. Landsbyen
ligger ganske nær Fyns højeste punkt,
Frøbjerg Bavnehøj.
F røru p , Had. og Sv. *1231 Frøthorp
(Sv.), 1402 Frødorpe (Had.), fl snarest
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subst. frø (af planter) eller evt. dyren. frø,
el torp. “Udflyttcrbebyggelsen med frøer
ne” eller snarere “Udflytterbebyggelsen
med frøene (? hvor der avles frø)”.
F rø ru p rø d , Had. 1499 Rod. Subst. rud
‘rydning’. Sognenavnet Frørup, s.d., ad
skiller siden 1500-tallet navnet fra bl.a.
Vejstruprød.
F rø s h erred , Had. *1231 Frøshcret. fl
guden. Frøj, gida. *Frø eller subst. gida.
*frø ‘herre’, el herred. “Herredet hvori
guden Frøj (særligt) dyrkes”, eller “ (Den
betydningsfulde) herres herred”.
F r ø slev , Åb. 1472 Frossleue. fl subst.
gida. *frø ‘herre’, el lev. “ (Den betyd
ningsfulde) herres arvegods”.
F u g lev ig , Od. * 1500-tallet Fuluig. fl adj.
ful ‘rådden, stinkende’, el vig. “Den
stinkende vig” (afBrændeå).
F u g lsa n g , Had., Skb. m.fl. 1683 Fuelsang
(Skb.). U dbredt gård- og husnavn der er
indlånt fra Tyskland i 1400-tallet. Den
store danske udbredelse af navnet skyldes
intern dansk produktivitet, i første række
støttet af herregårdsnavnet Fuglsang på
Lolland.
F u g lsb ø lle, Lang. 1339 Funglbølæ, 1460
Fwglsbøle. fl der i den ældste form er
forskrevet, er mandsn. Fugl, el bølle.
“Fugls udflyttergård”.
F y llested , As. 1474 Ffyllested. fl dyren.
gida. fylia ‘ung hoppe’, el sted. “Bcbyggelsesstedet med de(n) unge hoppe(r)”.
Fyn. *ca. 1050 Fioni (oldislandsk, dativ
ental), *ca. 1200 (Saxo) Fionia, Fyonia
(latiniserede former), *1231 Feonia (latiniseret form), *1241 Fyun. Navnets
gammeldanske form må være *Fiün.
Denne form svarer til subst. norsk og
svensk fjun, fjon og nudansk føn ‘blødt
hår, (plante-)dun, fnug, fnok’. O rdet er
vist nok beslægtet med roden i verbet fyge,
gida. *fiüka, og det er muligvis snarest
betydningen ‘vindomsust’, som ligger i
øens navn. Føns på Vestfyn indeholder
øens navn som forled, og det er muligt, at
ønavnets oprindelige baggrund skal søges
her.
F y n sh a v , Als. 1690 Fyens Haff. fl ønavnet
Fyn, s.d., el hav. “Havet som vender mod
Fyn”.
Fæbæk, Lang. *1385 Febech, 1416 Fæbekchæ. fl subst. fæ ‘kreatur’, el bæk.
“Bækken hvor kreaturerne holder til
(drikker)”.
Fænø, As. *1200-tallet Fænø. fl subst.

gida. *fæn ‘blød mose, dynd’, el ø. “Øen
med den bløde mose”. Navnet sigter
snarest til området ved Espenhoved over
for Hindsgavl.
F æ sted , Had. *1478 Fæsth, Fæstet, 1481
Festii. Subst. fæsti ‘kreaturvej, drivvej’.
F øn s, As. * 1231 Fyunnæs. fl ønavnet Fyn,
s.d., el hæs. “Næsset på Fyn”.
F øvlin g, Esb. ogSkb. *ca. 1325 Fyghlingh
(Esb.), 1432 Føyling (Skb.). fl subst. fugl
+ -ing(e). “Stedet med fuglene”.
I F åb org, Esb. *ca. 1325 Faburgh. fl
muligvis adj. gida. *fa ‘farvet, broget’, el
borg. “Den brogede bakke”.
II F åb org, Sv. (kbst.). 1229 Foburgh. fl

dyren. gida. *foa ‘ræv’, el borg. “Borgen
hvorved der er ræve”.
F å rev ejle, Lang. (hgd.). 1372 Farthewcthla. fl subst. gida. *farth ‘færd, vej
rute’, el vejle. “Vadestedet på vejen”.
F å rh u s, Åb. 1648 Schaffhus. fl dyren. får,
i den ældste form gengivet på tysk, el hus.
“Huset med fårene”.
F å ru p g å rd , Vjl. (hgd.). *1436 Fathrup,
1458 Fardorp. fl snarest subst. gida. far
‘vej, overfartssted’, el torp. “Udflytterbe
byggelsen ved overfartsstedet” (over Grejs
Å). el gård er tilføjet efter at landsbyen i
slutningen af 1500-tallet omdannedes til
en herregård.

G
G abøl, Had. 1460 Gabyl. fl antagelig

G a m b y , Od. 1448 Gawclby, 1480 Gamcl-

subst. gade, el bølle. “Udflyttergården ved
gaden”. Navnet sigter muligvis til belig
genheden ved en af vejene mellem H ader
slev og Ribe.
G ad b jerg, Vjl. *ca. 1325 Gaddebyergh. fl
subst. gida. gadd,jysk gaj ‘spids, brod’, el
bjerg. “Den spidse bakke”.
G a d sb ø lle, Od. *1232-1439 Gatzbøll,
1427 Gadzbølæ; lokalt ['gas.bøl’e]. fl
tiln. gida. Gadd, hvis dobbelte d er faldet
bort foran s, jfr. udtalen [påse] af Paddesø
i nabosognet, el bølle. “Gadds udflytter
gård”.
G ad stru p , As. 1470 Garstrop. fl subst.
gård, vel i den ældre betydning ‘gærde,
indhegning’, el torp. “Udflytterbebyggel
sen i, med indhegningen”.
G ald b jerg, Sv. 1462 Gialdbergh. fl subst.
gæld, gida. giald ‘betaling, gæld’, her
måske i betydningen ‘offer’, dels på grund
af navnene på nabobebyggelscrne Gudme
og Gudbjerg, se disse, dels på grund af at
betydningen ‘betaling, gæld’ vanskeligt
lader sig forene med el bjerg. ?“Bakken
hvor der ofres” . At Gudme herred og sogn,
hvori Galdbjerg ligger, har været en
central bebyggelse i hedensk tid fremgår
både afen række stednavne, jfr. foruden de
nævnte også Albjerg, og af talrige og store
guldfund og oldtidsmindesmærker.
G a lleh u s, Tøn. 1537 Gallihussz. fl subst.
galge, el hus. “Huset (el. Husene) ved
galgen”. Ved byen lå Møgeltønder birks
galge.
G a lsted , Had. *1510 Gallsted. fl subst.
galge, el sted. “Bebyggelsesstedet med,
ved galgen” eller det tilsvarende subst.
gida. *galghastath ‘sted med galge’.
Navnet sigter til (Nørre og Sønder)
Rangstrup herreds rettersted. Byen ligger
1 km. fra Rangstrup.
G a m b org, As. * 1286 Gamleborrig. fl adj.
gammel, el borg. “Den gamle borg”.
Voldstedet til den forsvundne borg findes
vest for byen.

by, 1502 Gaffwenby. I den ældste form
kan -w- være fejl for -m-, men formen kan
også afspejle udtalen med [aun] som
fremgår af formen fra 1502 og af yngre
1500-tals former, fl adj. gammel, el by.
“Den gamle by”. Jfr. Gammelby.
G a m le L ad egård , Had. 1460 Ladegord.
Subst. ladegård ‘avlsgård til slot’. G am 
mel adskiller siden 1600-tallet navnet fra
Ladegård ved Haderslev. Gamle Lade
gård må oprindelig have hørt til Tørning
Slot.
G a m m e lb y , Esb., Tøn., Vjl. m.fl. 1498
Gamelbi (Vjl., Stouby sogn), fl adj.
gammel, el by. “Den gamle by” . Navnet
kan af og til formodes at have erstattet et
andet, ældre navn som f.eks. i Stouby
sogn, hvor Gammelby med præstegården
og nær den enligt liggende kirke sikkert er
det oprindelige Stouby. Som marknavn
kan Gammelby (på Fyn flere gange i
formen Gamby) normalt udpege, hvor der
tidligere har været bebyggelse. Ved T øn
der skelnes der undertiden siden 1700tallet mellem Vester Gammelby (i Emmerlev sogn) og Øster Gammelby (i Visby
sogn).
g a m m e ld a n sk . Forkortelsen gida. dæk
ker over betegnelsen gammeldansk, det
sprog der blev skrevet i Danmark i
middelalderen. I forklaringerne af de
enkelte navne indgår ofte en gammel
dansk form, som det moderne for- eller
efterled svarer til. I ord- og navneforkla
ringer angives sådanne ældre, tit konstrue
rede former, fordi de ofte vil kunne sætte
navnet ind i den rette sammenhæng, f.eks.
ved at tydeliggøre forbindelsen til ordstof i
andre sprog. Ligeledes vil den konstruere
de form ofte forklare den eller de tilfældigt
overleverede og noget svingende bogsta
verede gamle former. I andre tilfælde vil
den konstruerede form dog let kunne
opfattes som et postulat, men der er i
teksten gradueret i formuleringerne, såle-
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Gallehus ved Tønder er berømt J'or sine guldhorn (fundet 1639 og 1734). Brauns atlas J'ra 1597 (t.v .) medtager
Gallehus alene som fy ld . I virkeligheden ligger byen så langt fr a Tønder, hvis nordre bro ses nederst på udsnittet her, at
den ikke skulle have varet med. Selv om gengivelsen er stiliseret,f å r man et glimrende indtryk af1500-tallets smålandsby
med den kompakte husmasse og de indhegnede tofter. Mejers kort fr a 1649 ( t.h .) giver byens fa k tiske beliggenhed og
markerer med en enkel signatur fundet a f det første guldhorn.

des at sikkerhed/usikkerhcd skulle fremgå.
Når gida. ofte vælges som rekonstruktionsform for led og navne, der måske eller med
sikkerhed er betydelig ældre, skyldes det
ønsket om at knytte navnenes ordstof til
den ældste periode med en samlet fyldig
overlevering af skrevet dansk. Det gam
meldansk der rekonstrueres efter er i
reglen det mere konservative, bøjningsrige
skånske dansk, kendt gennem lovhånd
skrifter fra 1200- og begyndelsen af 1300tallet.
G a m m e l F r e d erik sk o g og N y F red er ik sk o g , Tøn. Den ældre af de to koge er

inddiget i 1692 og formentlig opkaldt efter
hertug Frederik IV afG ottorp (død 1702).
Den yngre kog er inddiget i 1859-61 ; el
kog ‘inddiget m arskland’.
G a m m e lg a b , Åb. 1437 Ghammclgap. fl
adj. gammel, el subst. gab. “Det gamle
gab”. Navnet må sigte til den lave,
tidligere issø mellem Iller og Gammelgab.
G a m m e l H a d e r sle v , Had., se Haderslev.
G a m m e ls o le , Vjl. *1459 Solæ, 1495 Sole.
Formentlig en afledning af subst. sol i
betydningen “Det solbeskinnede sted”.
Gammel adskiller siden 1500-tallet nav
net fra Solskov.
G a m m e l S ten d eru p og N y S ten d eru p ,
4

Sv. 1453 Stenderop. fl subst. sten, el torp.
“Udflytterbebyggelsen hvor der er sten”.
Ny Stenderup er først opstået i 1800-tallet.
G a m m e ls tr u p , Skb. 1411 Gamælstorpp.
fl mandsn. gida. Gamal (Gammel), el
torp. “Gamals udflytterbebyggelse”.
G a m st, Esb. *1471, *1487 Gamst, 1491
Gamste. fl muligvis fuglen, gida. gamm
‘grib’, el sted. “Bebyggclscsstedet med
gribbene”.
G a m to fte, As. 1044-47 Toft, Toftvm,
*1193 Tofta, *1334 Gammelstoffte, 1383
Gamlætoftæ. Byens oprindelige navn er
flertal af subst. toft ‘bebyggelsesareal’. Det
tilføjede adj. gammel adskiller sandsynlig
vis navnet fra andre -tofte-navne i herre
det, se Saltofte, Voldtofte, Vedtofte og
Flcnstofte og udpeger Gamtofte, der i
middelalderen var provstesæde for Båg og
Vends herreder, som den gamle, vigtigste
by i området.
G an d eru p , Had. 1473 Gandrop. fl sna
rest subst. gida. *gan ‘kløft, gane’, el torp.
“Udflytterbebyggelscn
ved
kløften”
(hvori Fole Bæk løber).
G a n g sted , Skb. *1438 Gangsted, 1534
Gangsthet. fl subst. gang, el sted. “Bebyg
gelsesstedet på, ved (græs-)gangen.
G an tru p , Skb. *1465 Gantrop, 1573
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G antrup. fl snarest subst. gida. *gan
‘kløft, gane’, el torp. “Udflytterbebyggelsen i kløften”.
G a u erslu n d , Vjl. *1231 Gauærslund. fl
muligvis mandsn. gida. *Gavar, el lund.
?“Gavars lille skov”.
G eestru p , Had. *1348 Gistrup, 1510
Giszedorppe. fl mandsn. gida. *Gisi, el
torp. “Gisis udflyttcrbebyggelse”.
G ejlå, Åb. 1543 Wester Gellowe. Byens
navn er det oprindelige navn på åen
Gejlå, gida. *Gæld, en afledning af adj.
gida. gæld ‘gold’, sigtende til dårligt
fiskeri; el å er en tydeliggørende tilføjelse,
s.d. Vester adskilte tidligere navnet fra
Øster Gejl, s.d.
G ejsin g, Esb. *1487 Geising, 1491 Gcsing.
fl kan være subst. gida. *gas ‘kløft’ eller
fuglen, gås + -ing(e). “Stedet ved kløften”
eller “Stedet med gæssene”. Da byen
ligger på temmelig fladt terræn må den
sidste mulighed foretrækkes.
G elb alle, Esb. *1498 Gielballe, 1535
Geclballi. fl subst. gida. *gël ‘kløft’, el
balle. “Bakken ved kløften”. En m arkant
kløft i terrænet strækker sig østpå fra
Gclballc.
G elleru p , Esb. 1502 Gellcrop. fl mandsn.
gida. *Gælli, el torp. “Gællis udflytterbcbyggelse”.
G elsk ov, Sv. (hgd.). 1477 Gelskolf. fl
muligvis subst. gæld, gida. giald ‘betaling,
gæld’, el skov. ?“Skoven hvorfor der ydes
(er ydet) betaling”. Jfr. det flere gange
forekommende navn Købeskov.
G elsted , As. *1380 Gelsted, 1436 Gælsteth. fl subst. gida. *gël ‘kløft’ sigtende
til den markante sænkning vest for sogne
kirken, el sted. “Bcbyggelsesstedet ved
kløften”.
G elsto ft, Tøn. 1604 Gielstofft, 1638 GiellistofTt. fl sandsynligvis mandsn. gida.
*Gællir, el toft. ?“Gællirs bebyggclsesarcal”.
G elså, Had. (å). 1641 GielstofTt Aae. fl er
det nu stærkt forkortede landsbynavn
Gclstoft, s.d., el å. “Åen som passerer
Gclstoft”.
G enner, Åb. *1360 Genner, 1421 Ghcnre.
Det oprindelige navn på Genner Bugt
med som fl (roden i) subst. gida. *gcn
‘kløft’, hvis betydning går tilbage til ord,
der betyder ‘gabe, være åben’ + afled
ningsendelsen -ur(a). “Den åbne (bugt)”.
G ern d ru p , Esb. 1392 Gcrndorpe; lokalt
[gjandrob]. fl mandsn. gida. Gërmund,
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torp. “Gërmunds udflytterbebyggelse”.
Od. *1336 Gerskow, 1405
Geersskow. fl subst. ger ‘spyd, spids’, el
skov. “Den spydformede skov”, jfr. illustr.
G erup, Sv. *1498 Gerdorp, 1541 Gerdruppc. fl mandsn. gida. Gëri eller subst. gida.
gëri ‘kile’, el torp. “Gëris udflytterbebyg
gelse” eller “Den kileformede udflytterbe
byggelse”.
I G esin g , Esb. *ca. 1450 Gesyng, 1462
Ghesing. fl kan være subst. gida. *gas
‘kløft’ eller fuglen, gås + -ing(e). “Stedet
ved kløften” eller “Stedet med gæssene”.
Byen ligger ved en mindre lavning. Jfr.
Gejsing.
II G esin g , Tøn. 1314 Gcsing. fl der også
indgår i Vester og Øster Gasse, s.d., er
subst. gida. *gas ‘kløft, gab’, her sigtende
til Røgelstrøm-dalen -1- -ing(e). “Stedet
ved gabet”.
G esin g e, Øhav. 1454 Gessingh. fl fuglen,
gås, gida. gas + -ing(e). “Stedet med
gæssene”.
G estele v , Sv. *1386 Gesterleffuæ, 1418
Gesterløu. fl muligvis mandsn. gida.
*Gæstrith, el lev. ?“Gæstriths arvegods”.
G esten , Esb. 1291 Gæstæn. fl subst. gest
‘højereliggende land i marsken’, el måske
subst. gida. *win ‘eng’. ?“Engen ved det
højereliggende land”. Der skelnes siden
1500-tallet mellem Øster og Vester Ge
sten.
G islev , Sv. *1231 Gysæl, 1433 Gislæ.
Subst. gida. *gïsæl ‘stav’, her i betydnin
gen ‘fremspring, odde’, sigtende til byens
beliggenhed for enden af en højderyg.
G ive, Vjl. *1280 Gyghæ, *ca. 1325 Gyghe.
fl muligvis subst. gida. *gvgh ‘jættekvin
de’, el høj. “Jættekvindens høj”.
G iv sk u d , Vjl. *ca. 1325 Gygscoot. fl
subst. gida. *gÿgh ‘jættekvinde’, el subst.
gida. skot ‘fremspring’. “Jættekvindens
terrænfremspring”.
G jedved, Skb. *1404 Gidue, 1470 Giedw,
1492 Gedwigh, 1511 Gedewc. fl dyren.
ged, el muligvis enten subst. gida. wæ
‘helligdom, vi’ eller gida. with. “Hellig
dommen med gederne” eller vel snarest
“Skoven med gederne”.
G jesin g , Skb. 1305 Gcsing. fl subst. gida.
*gas ‘kløft, gab’ eller fuglen, gås +
-ing(e). “Stedet ved kløften” eller “Stedet
med gæssene”.
G jessø , Skb. 1586 Gicdsøe. fl dyren. ged,
el sø. “Søen hvorved der er geder”.
G la m sb jerg , As. *1368 Gliimssbicriig,
el

G ersk o v ,

Gerskov ligger endnu på Videnskabernes Selskabs Kort
ovenfor en markant, spydformet pynt ud i Odense Fjord.
Siden da har inddæmning helt ændret kystlinien
deromkring, og både Gersø, Lammesø og Bågø er nu helt
indlemmet i landmassen. Udsnit a f Geodætisk Instituts
V SK , 1780. Copyright (gengivet i 2 j3 s ir .).

1435 Glømsbergh, *1509 Glamszberg,
1539 Glembsbierg; lokalt [glæ’nsbjær’].
Byen har navn efter en banke ovenfor
Alenbæk i den nye bebyggelse Glamsdal.
fl er et oprindeligt stednavn, gida.
*Gløm, identisk med det oldislandske
subst. glaumr ‘støjende munterhed, glæ
de, larm ’. Da ordet i de øvrige nordiske
lande ofte er repræsenteret i vanddrags
navne, foreligger der sikkert også her et
gammelt navn på Alenbæk, men det er
påfaldende, at et ånavn, som normalt vil
være hunkøn med genitivsformen gida.
-a(r), her har hankønsformen -s, el bjerg.
?“Bakken ved vandløbet Giøm”.
G lattru p , Vjl. 1511 Glaptrup. fl mandsn.
gida. *Glappi, el torp. “Glappis udflytterbebyggelse”.
G laven d ru p , Od. *1420 Glandrup, 1447
Glamcdrøp. fl tiln. gida. Glami, el torp.
“Glamis udflytterbebyggelse”.
G lejb jerg, Esb. 1606 Glcborig. fl enten
adj. jysk giej ‘glat, mild’ eller måske
snarere subst. gida. *glæth, urnordisk
*glathjö- ‘blankhed’, el borg. “Den glatte

bakke” eller “Bakken ved det blanke
sted”. I sidste fald sigter navnet til
beliggenheden ved sammenløbet mellem
Nørrebæk og Sønderbæk. Afledninger af
ordet glad i betydningen ‘blank’ bruges
ofte om vandsamlinger.
G loru p , Sv. (hgd.). 1390 Glothorp. fl
mandsn. gida. *Glöi, el torp. “Glöis
udflytterbebyggelse”.
G lud, Vjl. *1324 Gluut, 1462 Glwdh.
Enten subst. gida. *glüt ‘lysning, kløft’,
dannet af en ordrod der betyder ‘skinne’,
senere ‘være åben’ eller et dermed identisk
navn med betydningen “den skinnende”
om enten den Gludsdam, der nævnes i
1400-tallet eller om vigen Glud Håb.
G iu d sted , Skb. 1546 Gladsted, 1576
Giudsted, fl subst. gida. *glüt ‘kløft,
lysning’, el sted. Bebyggelsen ligger i
ganske fladt terræn på hver sin side af
Smedebæk, og navnet betyder derfor
snarest “Bebyggelsesstedet i lysningen”.
Der skelnes siden 1600-tallet mellem
Nørre og Sønder Giudsted.
god. Tre jyske stednavne, Vorgod (DStLeks. bd. 2), Thyregod og Ølgod indehol
der alle det samme cfterlcd, hvis gammel
danske form må være *guth. Efterleddets
betydning er uvis, men det kan sprogligt
ikke adskilles fra subst. gud. Det kan
ligefrem være dette ord der indgår i
navnene, men de vil da som type være
højst påfaldende, og snarere foreligger der
en ukendt, men beslægtet kultisk (he
densk) betydning. I al fald forekommer
aflyds- eller afledningsbeslægtede former
som efterled til forled med tilknytning til
hedensk kult, nemlig sønavnet Algunnen i
Småland (af subst. *al ‘tempel’) og Viuf
mellem Fredericia og Vejle (af subst. vi
‘hedensk helligdom’), se nedenfor under
Viuf.
G rad eru p , As. 1435 Gradrop. fl adj. grå
eller mandsn. gida. Grå, el torp. “Den grå
udflytterbebyggelsc” eller “Grås udflyttcrbcbyggelse”.
G ram , Had., Skb., Vjl. *1231, 1285
Graam (Had.), fl adj. grå, el gida. hëm.
“Den grå bebyggelse”.
G ra m ro d e, Vjl. 1462 Gramrode. fl
landsbynavnet Gram, s.d., el rode ‘ryd
ning’, se rud. “Rydningen ved, tilhørende
landsbyen G ram ”.
G rarup, Had. *1417 Gradhorp, 1462
Gradorp. fl adj. grå eller mandsn. gida.
Grå, el torp. “Den grå udflytterbcbyggel-
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se” eller “Gräs udflytterbebyggelse”.
G rasten , Øhav. 1682 Grasten. Den (vestli

ge del af den) sydlige af de to halvøer, som
udgør Thurø. fl adj. grå, el sten. “De(n)
grå sten”. Navnet sigter muligvis til det
stenfyldte Thurø Rev.
G raven s, Vjl. 1683 Graufucns. I 1683 et
naturnavn der i 1800-tallet er taget i brug
som navn på nogle udflyttede huse. fl
subst. grav, el næs. “Næsset ved sænknin
gen” eller “Næsset med (dyrc-)gravcn(e)”.
G red sted , Esb. 1291 Grithæstath. Snarest
subst. gida. *grithæstath ‘fredhelligt sted’,
her muligvis på grund af beliggenheden
ved en vigtig passage af Kongeåen. Jfr.
Grydsted.
G rejs, Vjl. *ca. 1325 Greese. Bøjningsform
af subst. græs ‘område med græs’.
G rene, Esb. ca. 1300 Grenæ. Bøjningsform
af subst. gren, sigtende til kirkens belig
genhed ved sammenløbet af Grindsted Å
og Lillebæk.
G rib stru p , Skb. ?1407 Grybstorp, 1455
Gripstropp. fl mandsn. gida. Grip, el
torp. “Grips udflytterbebyggelse”.
G rib svad , As. 1606 Grydz Veed, 1610
Grydtzwad. fl navnet på en banke syd for
bebyggelsen, 1682 Grydcbierig, sammen
sat med som fl subst. gida. grÿt ‘sten’, el
bjerg. “Den stenfyldtc bakke” ; el vad.
“Vadestedet ved Grydebjerg”.
G rim str u p , As. og Esb. *ca. 1325 Grim
strop (Esb.), *1461 Grimstrop (As.), fl
mandsn. gida. Grim, el torp. “Grïms
udflytterbebyggelse”.
G rin d lø se, Od. 1350 Grindæløs. fl et af to
subst. gida. *grind ‘låge, led’ eller ‘grus’,
el adj. løs(e). “Dér hvor der mangler
grus” eller - da der er store til dels
udnyttede grusforekomster i sognet snarest “Dér hvor der mangler led”.
G rin d sted , Esb. *ca. 1325 Griinsteth. fl
subst. gida. *grïn ‘gab, kløft’, el sted.
“Bebyggelsesstedet ved, i kløften”.
G r u m stru p , Skb. * 1353 Grumstrup, 1479
Grwmstropp. fl snarest tiln. gida. Grum,
el torp. ?“Grums udflytterbebyggelse”.
G ru n d et, Vjl. (hgd.). *1459 Grunydh,
1480 Grunnet, fl snarest det oprindelige
navn på Grejs Å, gida. *Grunna, egentlig
“Den grunde, lavvandede”, el gida. with.
“Skoven ved åen G runna”.
G ræ d stru p , Skb. ?1407 Græstorp. fl
subst. græs, el torp. “Udflytterbebyggelsen hvor der vokser græs”.
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G ræ rup, Esb. 1565 Grerup. fl er af uvis

oprindelse,

el

torp.

G rød eb øl, Had. *cfter 1397 Grydebull,

1497 Grudersbull, 1541-43 G ruderbull;
lokalt [grørbøl]. fl subst. gida. *grÿti
‘område med grus el. sten’, el bølle.
“Udflyttergården på stenområdet”. For
men med -s- må bero på en fejl, mens de
hyppige former med -der- må skyldes, at
gammeldansk -t- i dialekten udtales [r].
G røn b jerg, Vjl. Nyt navn fra 1800-tallct
på Gammelby marker, se Gammelby.
G røn d eru p , Sv. 1419 Grøndrop, 1438
Grwndropp. fl mandsn. gida. *Grundi,
el torp. “Grundis udflytterbebyggelse”.
G røn n eb æ k , Had. 1524 Gronebeck. fl
adj. grøn, el bæk. “Den grønne (d.v.s.
tilgroede) bæk”.
G r ø n n em o se, As. 1682 Grønnemoesze. fl
adj. grøn, el mose. “Den grønne mose”.
Navnet sigter enten til siv o.l. ved
bredderne eller til dækning med ande
mad. Den ældste form vedrører en mose
ved landevejen, som bebyggelsen, der er
opstået i 1800-tallet, er opkaldt efter.
G rø n n in g h o v ed , Had. *1440 Grundinghehøuede, Grundinghouet. fl subst.
grunding ‘grundt sted’ eller et tilsvarende
stednavn, i begge tilfælde sigtende til
mosedraget nord for byen; el hoved.
“Fremspringet ved det grunde sted” eller
“Fremspringet ved G runding”.
G rådyb, Esb. 1554 Graadyb. Farvand ud
for Esbjerg, fl adj. grå, el dyb. “Det grå
(måske = farlige) sejldyb”.
G rå sten , Ab. 1600 Grauesteen. fl adj. grå,
el sten, snarest efter tyske herregårdsnav
ne på -stein. “De grå sten” hentyder
snarest til det oprindelige slots udseende.
G rå sten n o r, Øhav. Inddæmmet område
på Ærø ved hvis sydlige ende lå godset
Gråsten, oprindelig en hertugelig jagthyt
te opkaldt efter slottet Gråsten i Sønder
jylland; el nor. “Havvigen ved G råsten”.
G u dbjerg, Sv. *1423 Guberre, 1433
Gudhberghe. fl subst. gud, el bjerg. “Den
til guden indviede bakke”. Jfr. Galdbjerg
og Gudme.
G udenå, Skb. *1437 Guthen, 1478 Gwden. Åens navn er afledt med adjektivele
mentet -anö af subst. gud. “Den til
gude(r)n(e) indviede”, el å er en tydeliggørende tilføjelse, s.d.
G u d eru p , Als. *1196 Gudthorp. fl
mandsn. gida. Guthi, el torp. “Guthis
udflytterbebyggelse”.

Gudbjerg er sammen med navnene Gudme, Galdbjerg og Albjerg sproglige udtryk fo r det østfynske Gudme herreds
centrale betydning i hedensk tid. Også fu n d og overleverede oldtidsmindesmarker bekrafter denne betydning, og i
Gudbjerglund er bevaretf e r e langdysser samt billedets kammer med daksten. Gudbjerglund indtager også i vore dage en
central position i herredet, idet den er indrettet til mindepark fo r det sidste halvandet hundrede års nationale
begivenheder. ( Foto : forfatteren, 1982.)

G u d m e, Sv. *1231 Guthumheret, *1348

Guthum. fl subst. gud, el gida. hëm. “Den
til guden (ind-)viede bebyggelse”. Jfr.
Gudbjerg, Albjerg og Galdbjerg. Herre
det har navn efter bebyggelsen.
G u d sgave, Øhav. 1646 Gottsgabe. Nav
net er som den ældste form viser, indlånt
fra tysk. Det omfattede tidligere et ærøsk
len og en herregård, som nedbrændte i
1767, hvorefter jordene udstykkedes. An
ledningen til navnet er ukendt.
G u d sk ov, Od. *1. halvdel 1500-tallet
GusckofT, 1550 Gwdskoff. De ældste for
mer vedrører en skov, der i midten af
1800-tallet har givet navn til den nuvæ
rende bebyggelse, fl sandsynligvis subst.
gida. *guta, nært beslægtet med subst.
gyde og enten med samme betydning
‘smal vej’ eller som i visse dele af jysk
‘snævert vandløb’, el skov. “Skoven ved
den smalle vej” eller “Skoven ved det
snævre vandløb”.
G u d sø, Vjl. 1524 Gutzwiig. fl subst. gud,
el vig der senere er omtydet til sø.
“Gudens vig”.
G u ld ager, Esb. 1291 Gulakær. fl subst.
guld enten sigtende til bevoksningens

farve eller til fund af guldsager, el ager.
“Den gyldne m ark” eller “Marken hvor
der er fundet guld”.
G u ld b jerg, Od. 1469 Gwlbergh. fl subst.
guld eller adj. gul, el bjerg. “Bakken hvor
der er fundet guldsager” eller “Den
gultbevoksede bakke”.
G u lsta v , Lang. 1585 Goltstaff. fl subst.
guld, el stav, her sigtende til sømærke på
Langelands sydspids. “Den gyldent skin
nende mærkestav”.
G u ltved , Sv. 1473 Gwltwedh. fl subst.
guld eller adj. gul, el tved. “Rydningen
hvor der er fundet guldsager” eller “Den
gultfarvede rydning”.
G u m m eru p , As. 1383 Gummæthorp. fl
mandsn. gida. Gummi, el torp. “Gummis
udflytterbebyggelse”.
G u n d eru p , Esb. (to steder). *1486 Gunderwp (Horne sogn), *1499 Gundrop
(Arre sogn), fl mandsn. Gunde, el torp.
“Gundes udflytterbebyggelse”.
G u n d estru p , Od. og Sv. 1465 Gunnerstrop (Sv.), 1474 Gunnerstorpp (Od.), fl
mandsn. Gunnar, el torp. “Gunnars udfly tterbebyggclse”.
G u n d stru p , Od. *ca. 1400 Godenstorp. fl
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H aik Hoved med sine imponerende morænelersflader og nedstyrtningsprofiler har givet navn til hele det område ( sogn),
hvori del ligger. M en om det er de skrå eller stenede skranter eller det er selve pyntens hjørnebeliggenhed navnet sigter til
kan ikke afgøres. (F oto: Danmarks Geologiske Undersøgelse.)

mandsn. glda. Gothwin, el torp. “Gothwins udflytterbebyggelsc”.
G y ld en sten , Od. (hgd.). Navn på den
gamle hovedgård Enggård, opkaldt efter
ejeren siden 1719, Jean Henri Huguetan,
der 1717 var optaget i grevestanden under
navnet Gyldensteen; se herregårdsnavne.
G y n g stru p , Od. *1408 Gyindstrup, 1451
Gynstrop. fl mandsn. glda. Gything eller
det tilsvarende indbyggernavn glda. *gything ‘gønge, person fra Gønge herred i
Skåne’, el torp. “Gythings cl. Gøngens
udflytterbebyggelse”.
G yrup, Od. 1425 Gythurp. fl mandsn.
glda. Gyrth, el torp. “Gyrths udflytterbebyggclse”.
Gæ rup, Tøn. 1305 Gerthorp. fl subst.
glda. gëri ‘kile’, el torp. “Udflyttcrbebyggelsen på, ved det kileformede stykke”.
G ød sb øl, Vjl. 1510 Gøsbøl. fl mandsn.
glda. Gøt, el bølle. “Gøts udflyttergård”.
G ørd in g, Esb. 1291 Gyringhæræth, 1330
Gyring, fl det oprindelige navn på
Holsted Å, glda. *Gyria, afledt af roden i
subst. glda. gur (gor) ‘sump, morads’ +
-ing(e). “Stedet ved åen G yria”. Herredet
har navn efter bebyggelsen.
G å n sager, Tøn. 1317 Guthinsaker. fl
mandsn. glda. Gothwin, el ager. “Gothwins m ark”.
gård . Ordet gård er beslægtet med ordet
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gærde og betyder egentlig ‘hegn, indheg
ning’. Denne betydning foreligger måske i
enkelte tilfælde, men ellers har ordet som
efterled normalt den nu velkendte betyd
ning ‘enkelt landbrugsbebyggelse’. Som
det stadig er tilfældet i vore landsbyer har
byens største gård som regel navn efter
landsbyen + gård, og også en række
herregårde minder således ved deres navn
om at de er opstået af en almindelig
landsbygård. Navne på enkel tgårde i
landsbyer er først blevet almindeligt i 20.
århundrede, men hvor de forekommer
tidligere - og enkelte kendes dog helt fra
middelalderen - ender de normalt på
-gård med forled som øster, vester, over,
neder m.v.
G årde, Esb. 1584 Gorde. Flertal eller dativ
ental af subst. gård.
G ård eb y, Tøn. 1543 Gardbuy, Gordtbwc.
fl subst. gård, her snarest i betydningen
‘gærde’, sigtende til det nærliggende
Olmcrdigct, s.d., el by. “Byen ved gær
det”.
G å rslev , Vjl. *ca. 1325 Garzløøf. fl
snarest subst. gård i den ældre betydning
‘gærde’, el lev. “Arvegodset ved, bag
gærdet”.
G åskæ r, Åb. * 1470 Gosskiær, 1481 Ghozeker. fl fuglen, gås, el kær. “Kæret med
gæssene”.

H
H a d e r sle v , Had. (kbst.). *1231 Hathær-

slefheret, ca. 1250 Hatherslef, 1285 Gamblahathærsløf. fl mandsn. glda. H athar,
el lev. “Hathars arvegods”. Der skclne(de)s mellem købstaden Haderslev og
sogne- og bondebyen Gammel Haderslev,
hvoraf en del nu udgør forstæder til
købstaden.
H a g en sk o v , As. *1251 Hagenskoulf, 1278
Hakunscough. Tidligere navn på herre
gården Frederiksgavc. fl mandsn. Hagen,
el skov. “Hagens skov”.
H a jstru p , Had. og Tøn. *1417 Hasdorp
(Had.), 1436 Hasdrup (Tøn.), fl subst.
has ‘(midlertidigt) gærde, skel’, el torp.
“Den indgærdede udflyttcrbebyggelse”.
H ald ru p , Skb. *1475 Hallerup, 1511
Haldrupp. fl snarest mandsn. glda. Halli,
el torp. “Hallis udflytterbebyggelsc”.
H alk , Had. *1373 Halkæ, 1463 Halke.
Muligvis subst. glda. *halk ‘vinkel, hjør
ne’, men måske snarere en afledning, s.d.,
med -k enten til roden i subst. glda. *hall
‘sten, klippe’ og i så fald nært beslægtet
med det oldislandskc subst. helkn ‘stenet,
ufrugtbar grund’ eller til roden i adj. glda.
*hall ‘hældende, skrå’. “H jørneom rådet”,
“Det stenede om råde” eller “Det skrå
om råde”. I alle tilfælde sigter navnet
formentlig til hele området med pynten
Halk Hoved (foto side 54).
H a lm ø , Øhav. *1200-tallet Halmø. fl
subst. halm, måske i en ældre betydning
‘strå, siv, rør’, el ø. ?“Øcn med sivene”.
H a ltru p , Esb. ca. 1440 H alm drup, 1502
Haltrop. fl tilsyneladende subst. halm, el
torp. “Udflytterbebyggelsen hvor der lin
des (god, ringe o.l.) halm ”.
H a m m e le v , Had. *1456 Hamclcff, 1456
Hamcleve. fl mandsn. glda. Hämund
eller en dertil dannet kortform glda.
*Hämi, el lev. “Hämunds (eller Hämis)
arvegods”.
H a m m e r , Skb. *1457 Hammer. Subst.
hammer ‘stejl, fremspringende bakke’.
H a m p en , Skb. 1586 Hampenn. Det oprin

delige navn på Hampen Sø, en afledning
med -n af subst. hamp. “Søen hvor der er
ham p” . Navnet sigter sikkert til rødning
(iblødlægning) af hamp i søen.
H a n sted , Skb. *1355 Hanstedt. fl snarest
subst. hånd, glda. hand, eventuelt i en
ældre betydning ‘arm ’, Kosted. “Bebyggel
sesstedet ved den armformedc bøjning”.
Hansted ligger i vinklen mellem Store og
Lille Hansted Å.
H a ra id sk æ r, Vjl. (hgd.). 1434 Harildkeir, 1448 Harilsker; lokalt [hares'kja’r].
fl der nu er omtydet til mandsn. Harald
er et stednavn, hvis fl kan være subst.
glda. *hargh ‘stengrund, stendynge’ eller
dyren. hare, el vejle eller væld ‘kilde’.
“Vadestedet cl. Kilden ved stendynger
ne” eller “Vadestedet el. Kilden hvorved
der er harer” ; el kar. “Kæret ved H arild”.
H a rd esh ø j, Als. 1649 Hollatzhoy, *1680
Harrelshoi, 1683 Halletz-Høy, 1710 H arritz Hoy; lokalt [ha s'høj]. Udtalen med
tryk på efterleddet synes at være gammel i
betragtning af navnets vaklende overleve
ring. fl er derfor snarest et oprindeligt
stednavn med som fl subst. glda. *hargh
‘stendynge’, el sandsynligvis subst. væld
‘kilde’. “Kilden ved stcndynge(r)n(e)” ;
el høj. ?“Højen ved Hargvæld”. Man ved
at ikke mindre end 25 stengrave og 38 høje
i tidens løb er sløjfet eller overpløjet i
sognet.
H a rk n a g , Tøn. 1652 Harknack. fl dyren.
hare, el subst. knag ‘lille høj, tue’. “Den
lille høj med harerne”.
H a rn d ru p , As. 1319 H arn thorp, 1423
Harrendorp, fl det oprindelige navn på
den bæk som løber gennem byen, glda.
*H arund(a), afledt af subst. glda. *har,
‘sten, stengrund’, el torp. “Udflytterbe
byggelsen ved vandløbet H arund(a)”.
H a rreb y , Had. *1202-05 Harebui, *1206
Harghby, 1481 Hareby. fl subst. glda.
*hargh ‘stendynge’, el by. “Byen ved
stendyngerne”. Navnet sigter til nogle
dysser og stensætninger nær byen og er
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Harte er et blandt mange danske stednavne, der første gang omtales i den såkaldte Kong Valdemars jordebog. E t
håndskrift fr a ca. 1300, men hvis ældste del går tilbage til 1231, midt i Valdemar Sejrs regeringstid. H åndskriftet
indeholder el væld a f oplysninger om danske bebyggelsers vurdering og afgifter, deraf betegnelsen jo r debog, og fo r
stednavneforskeren bringer jordebogen ofte enfo rm , der afgør et navns tolkning. Harte, der i alleyngre kilderfra 1300tallet ogfremover skrives Hartæ, Harthe o.l. ville ikke havefundet sin retteforklaring uden Valdemarsjordebog. Alene
de her gengivne fir e linier indeholder stednavnene (Vester) Nebel, Anst, H jarup, H arte, (N ørre) Bramdrup og
Eltang.

muligvis udtryk for (forestillinger om)
hedensk kult.
H a rre s, Tøn. *1365 Harix, 1420 Haritz.
fl snarest adj. gida. *hä ‘høj’, el snarest
ris ‘krat’. ?“Det høje krat”.
H a rre sø , Vjl. *1499, 1610 Harresøe. fl
muligvis subst. gida. *hargh ‘stendynge’,
el sø. “Søen ved stendyngen”.
H a r r itsle v , Od. *1231 Haræslef. fl sna
rest mandsn. gida. Haræk, el lev. “Haræks
arvegods”.
H a rte, Vjl. *1231 Harthwet. fl muligvis
dyren. hare, el tved. “Rydningen med
harerne”.
H a s m a r k , Od. 1447 Harsmarck. fl ken
des tillige i indbyggernavnet Hars(s)ing,
nævnt to gange her i 1400-tallet og på
Hindsholm i 1500- og 1600-tallet, og
denne form viser, at -s- ikke er noget
genitivs -s, og den gør det også mindre
sandsynligt, at der er sammenhæng med
navnet Hals, anvendt om Enebærodde og
indsejlingen til Odense Fjord, fl er derfor
subst. gida. *hars ‘forhøjning’, el mark.
“Marken (el. Skoven) på forhøjningen”.
Marknavne viser, at navnlig Hasmarks
Nørremark tidligere var skovrig.
H a stru p , Vjl. (hgd.). * 1419 Hastrop, 1439
Hasdorp; lokalt [håsdrob]. fl subst. has
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‘(midlertidigt) gærde, skel’, el torp. “Den
indgærdede udflytterbebyggelse”.
H a ttin g , Vjl. *1231 Hattynghæreth,
* 1394 Hattingh. fl subst. hat, anvendt om
rundagtige bakker + -ung. “Stedet med de
rundagtige bakker”. Nær Hatting by, der
har givet navn til H atting herred, ligger
de meget karakteristiske bakker Gedhøj og
Æshøj.
H a v b ø lle, Lang. *1231 Hakæbølæ. fl
mandsn. gida. Haki eller eventuelt subst.
hage ‘krog, ombøjet fremspring’, el bølle.
“Udflyttergården ved det ombøjede frem
spring” eller snarest “Hakis udflytter
gård”.
h ave. Den ældre og i stednavne normale
betydning af ordet er ‘indhegning’, ofte
om indhegninger beregnet til husdyr, jfr.
almindelige stednavne som Hestehave og
Kalvehave.
H aved , Tøn. *1482 Hawedt, 1542 Hauidt.
fl muligvis subst. have ‘indhegning’, el
gida. with. “Den indhegnede skov”.
H aven , Øhav. Landsby på Ærø opstået i
1800-tallet på arealerne Nyhave og G am 
melhave. Subst. have ‘indhegning’.
H a v erv a d , Tøn. 1394 Hawerurt, 1400
Hauerword. fl sandsynligvis det oprinde
lige navn på Åbølling Bæk, gida. *Hafra,

rimeligvis en afledning til dyren. gida.
*hawær ‘buk’, el muligvis det usikre
subst. gida. *warth ‘bred’. ?“Bredden ved
åen H afra”.
h avn . Med ordet havn betegnes i stednav
ne såvel en kunstigt anlagt landingsplads
for skibe som en naturlig skabt mulighed
for at søge ly ved kysten. Ordet er ikke
hyppigt som stcdnavnelcd men forekom
mer dog i bl.a. Korshavn, Slipshavn og i
det unge herregårdsnavn Holckenhavn.
H avn b jerg, Als. 1347 H aken...., 1483
Hakenberghe. fl mandsn. Hagen, el
bjerg. “Hagens bakke”.
H avn d ru p , Sv. *1486 H aiïhdrup, 1491
Hawendroppc. fl mandsn. Hagen, el
torp. “Hagens udflytterbebyggelse”.
H avn eb y, Tøn. Navn fra 1800-tallet.
Bebyggelsen kaldes i de foregående århun
dreder Rømøs havn, Sydhavn eller blot
Havnen, fl subst. havn, el by. “Byen med
havnen”.
H a v reb a lleg å rd , Skb. (hgd.). *1248 Haffuerballig, 1542 Hafrcballe. fl planten,
havre, el balle. “Forhøjningen med hav
ren” ; e l gård, se herregårdsnavne. Samme
navn bar indtil 1660-erne det nuværende
Marselisborg ved Århus.
H a v ru m , Skb. her? *1424 Hafirom, 1511
Hawrum. fl planten, havre, el gida. hem.
“Bebyggelsen hvor der dyrkes havre”.
H a v sted , Tøn. *1470 Hagstede. Subst.
gida. haghstath ‘indhegning’.
H ed b o, Esb. 1503 Hiebo. fl subst. hede, el
bo. “Gården på heden”.
h ed e. Ordets nuværende betydning ‘uop
dyrket, lyngbevokset landstrækning’ kan i
al fald føres tilbage til gammeldansk og
kendes også i de øvrige nordiske sprog,
men ordets oprindelige betydning er
‘skov, ubeboet landstrækning’. Det er dog
rimeligvis stort set altid den nukendte
betydning som forekommer i de fleste
stednavne, eftersom de normalt er ret sent
overleveret. O rdet der også forekommer i
en enstavet sideform hed, kan være
undergået en temmelig kraftig udvikling,
sammenlign Buntje-Ballum.
H ed eb y, Vjl. 1584 Hiebye. fl subst. hede,
el by. “Byen på heden”.
H ed eg å rd , Tøn. m.fl. 1352 garth ath
heeth, 1485 Heedhgardh. fl subst. hede, el
gård. “Gården på heden”, en betydning
der direkte fremgår af den ældste form fra
1352.
H ed en , Sv. * 1175 Hetby, Hethium, * 1441,

1470 Heden. De ældste former fra 1175
forekommer i to forskellige afskrifter af
samme dokument, hvoraf den første som
tydeliggørende tilføjelse, s.d., har leddet
by, mens den anden har latiniseret navnet,
som er bestemt form af subst. hede.
H e d en sted , Vjl. *1297 Hæthænstat, 1495
Henistet. fl mandsn. gida. Hcthin, el sted.
“Hethins bebyggelscssted”.
H ed s, Tøn. * 1470 Heis, 1496 Hedes ; lokalt
[he s]. fl subst. hede, el hus. “Huset på
heden”.
H ejis, Had. *1231 Hæghærls. Subst. hejrehals anvendt sammenlignende om det
terræn mellem Kærmølle Å og Byge bjerg,
hvorpå sognekirken ligger.
H e jlsm in d e , Had. 1649 Heilsminde. fl
sognenavnet Hcjls, s.d., el minde. “U d
mundingen på Hejis sogns side” (af
Hejlsminde Nor).
H ejn sv ig , Esb. *ca. 1325 Hinghælswi,
1476 Hendenswich, 1524 Heynswig,
Henswiig. fl er uklart men de to ældste
former synes under alle omstændigheder
at være forskrevne. Muligvis er forleddet
subst. gida. hæghnath ‘indhegning’, der
som forled i stednavne undergår en kraftig
udvikling og reduktion. Jfr. på Fyn
Hindsgavl og Hindsholm og i Rye sogn i
M idtjylland muligvis natur- og gårdnav
net Hejnæs, el kan være subst. gida. wï
‘helligdom’, men er dog snarest subst.
gida. with eller *withi ‘skov’, således at
navnet bliver en parallel til landskabslo
venes ord hæghnathæskogh ‘indhegnings
skov’. Hejnsvig hvis udlydende -g er
sekundært betyder da snarest “Den indhegnede skov”. I følge opgivelser fra 1638
fra sognets præst vrimlede sognet endnu
da med rester af gammel egeskov.
H ejsa g er, Had. *1334 Hecsagger. fl
subst. hæs, el ager. “Marken med stakke
ne”.
H eld a g er, Sv. *1314 Haldagger, 1469
Hallager. fl subst. gida. hall ‘skråning’
eller adj. gida. hall ‘hældende, skrå’, el
ager. “ Marken på skråningen” eller “Den
skrå m ark”.
H elle, Esb. 1606 Hell. Kommune opkaldt
efter gård i Øse sogn. Snarest subst. hælde
‘skråning’, sigtende til beliggenheden ved
Fåborg Mose.
H elleru p , Sv. *1286-1300, 1419 Heldorp.
fl mandsn. Helge, el torp. “Helges
udflytterbebyggelse”.
H elle to fte , Lang. *1231 Hælghætoft. fl
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mandsn. Helge, el toft. “Helges bebyggel
sesareal”.
H ellev , Øhav. 1454 HelløfT. fl mandsn.
Helge, el lev. “Helges arvegods”.
H ellev a d , Åb. *ca. 1325 Hællæwath. fl
subst. gida. *hælla ‘flad sten’, el vad.
“Vadestedet (over Surbæk) med de(n)
flade sten”.
H ellev ed , Als. 1543 Hellewit. fl adj.
hellig, el gida. with. “Den hellige skov”.
H eln æ s, As. *1231 Hælghænæs. fl adj.
hellig, el næs. “Det hellige næs”.
H elsn ed , Lang. *ca. 1404 Helsnæt, 1457
Hclsnødh, 1461 Hælsnøde. Navnet frem
træder nu som et almindeligt sammensat
navn. Dets sidste led er dog i sig selv et
sammensat stednavn med som fl adj.
gida. snøth ‘ringe, elendig’, el gida. with.
“Den elendige skov”. Mandsn. gida. Hælf
eller Helge adskiller navnet fra det
ensbetydende Snøde på Nordlangeland.
h ëm . Det gammeldanskc ord hëm er
identisk med det nudanske ord hjem. Det
har i danske stednavne normalt betydnin
gen ‘ejendom, bebyggelse’, men har i
enkelte gamle tilfælde været antaget at
indeholde betydningen ‘bygd, bebygget
område’. Kun i de allerældste kilder er hbevaret, og hem svækkes til -um, hvorefter
der sker sammenfald med navnene på
oprindeligt -um, s.d. Også i tilfælde hvor
h- ikke er overleveret kan det, bl.a. på
grund af særlige omlydsforhold, være
muligt at erkende, om -um-navnene går
tilbage til gammelt hëm. Navnene på
-hëm har deres danske tyngdepunkt i
Nørrejylland, se kort i Dansk Stednavneleksikon bd. 2. På Fyn findes kun ét sikkert
hëm-navn, Gudme.
H em , Skb. *1456 Hømby, 1476 Høm;
lokalt [hæ’m]. fl adj. gida. *hö ‘høj’, el
gida. hëm. “Den højtbeliggende bebyggel
se”.
H e m m e r s le v , Od. *1340-48 Hcmmerszlølf, 1448 Hymersløff. fl snarest mandsn.
gida. *Hëmar, el lev. “Hëmars arvegods”.
H e m sto k , Skb. 1554 Hemstock. fl navnet
på en nu forsvundet bebyggelse Hem, hvis
navn er af samme betydning som andre
jyske navne Hem, se ovenfor, el stok
‘gangplanke over vandløb, spang’.
“Gangplanken ved, til H em ”. Den for
svundne landsby, der kun omtales et par
gange i 1300-tallet, har ikke ligget langt
fra Hemstok, der måske snarest skal
opfattes som dens afløser.
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H en n e, Esb. *1145 Hænningh, 1291 Hæ-

ningh. fl fuglen, hane + -ing(e). “Stedet
med (ur-, ager-)hanerne”.
H en n eb erg , Vjl. (ladegård). 1369 Hønæborigh. fl fuglen, høne, el borg. “Bakken
med (ur-, ager-)hønerne”, eller - da
navnet ældst betegner et nu forsvundet
slot i nabosognet Tavlov - “Borgen med
hønsene”.
H en n eb jerg , Esb. 1341 Hænnygbyergh.
fl snarest det oprindelige indbyggernavn
som svarer til sognenavnet Henne, s.d., el
bjerg. “H ennc’rnes bakke”.
H en n etv ed , Lang. *1231 Hitningthwet.
fl er samme subst. gida. *hithning
?‘liggestcd, opholdssted’ som antages at
indgå i Henninge, se nedenfor, el tved.
?“Rydningcn beregnet til opholdssted”.
Byens navn har tidligere været anset for at
vidne om udflytning fra Henninge ca. 8
km. nordligere, men antagelsen savner
paralleller, idet alle tilfælde af typen
bynavn + tved ligger i umiddelbar
nærhed af den navngivende moderby.
H en n in g e, Lang. 1464 Heninge, 1472
Hennenge; lokalt [hænje]. Navnet er
sikkert af samme oprindelse som Hejninge
ved Slagelse og som forleddet i Hennetved
på Sydlangeland. Da der ingen sikre
eksempler findes i Danmark på -ingcnavne dannet til personnavne, er forkla
ringen i Dansk Stednavneleksikon bd. 1
under Hejninge ikke rimelig. Specielt ikke
da der i så fald skulle antages to (tre; jfr.
Hennetved) sådanne sjældne navne dan
net til et indlånt mandsn. gida. Hethin,
som ikke er almindeligt i middelalderen.
Navnet Hejninge (*1216 Hithning), Hen
ninge og
forleddet i Hennetved
indeholder/udgør derfor snarest et subst.
gida. *hithning, afledt med -(n)ing(e), se
-ing(e) af roden *hith på participiumstrin
net (svagtrykstrinnet) og dannet på sam
me måde som det almindelige Svinninge,
Svindingc, s.d. Roden *hith er aflydsbeslægtet med ord som hede og hi. Det vil
være fristende at se den verbale grundbe
tydning i hi ‘ligge’ også i et gida. subst.
*hithning ‘det at ligge (være blevet lagt)’,
konkret ‘liggested, opholdssted’.
h erred . Danmark er inddelt i omkring 150
herreder, hvert omfattende fra nogle få til
omkring 25 kirkesogne. Inddelingen spil
ler i nutiden en mindre rolle, men
anvendes stadig delvis i det retslige og
gejstlige inddelingssystem. Kun få her-

Herred. Bjerre herred hedder
området ud mod Kattegat mel
lem Vejle og Horsens. HorsensJ uelsminde-banens lokomotiv
nr. 1 f i k derfor navnet Bjerreherred, men ud over sådanne
spredte og lokale forekomster
har de gamle herredsnavne i det
sidste hundrede år J'ørt en
skyggetilværelse.

redsnavne har i dag større udbredelse,
men normalt kender den lokale befolk
ning navnet på deres eget herred, der kan
indgå i f.eks. navnet på en jernbane eller
sparekasse. O rdet er sammensat af ordet
hær og et subst. gida. *räth, der er identisk
med det nudanske ord råd, og som i herred
må have betydet rådigheds- eller magt
område. Efter ordets betydning skulle
man tro, at det oprindelig havde været
betegnelse for en militær inddeling, men
det kan ikke bevises, og nyere forskning
tyder på, at betegnelsen ikke er ældre end
1000-årene, i hvert fald som totaldækken
de inddelingsenhed. Den synes da bl.a. at
have afløst en ældre, løsere områdeindde
ling. Svarende til hvad der kendes fra de
andre skandinaviske lande har det været
foreslået i en række svært tolkelige jyske
navne (Ejer, Lover m.fl.) at se ordet
herred som sidstcled i en betydning, hvor
det ikke angav noget administrationsom
råde. Det er dog højst tvivlsomt, om det er
dette ord, disse navne er sammensat med,
jfr. nedenfor under råthi. I nedsættende,
uegentlig betydning forekommer ordet
herred flere steder i navnet Ramsherred
som navn på områder i de gamle købstæders udkant.
h e r r e g å r d sn a v n e . Ved herregårde eller
hovedgårde forstås her større ejendomme,
der tilhører eller har tilhørt adelige eller
kongelige. Sådanne gårde har for de
ældstes vedkommende normalt haft navn

efter den landsby de er en del af, eller som
de på et tidspunkt i deres udviklingshisto
rie har opslugt. Andre gamle herregårde
har navn efter deres anlæg som befæstede
stillinger som borge (se borg) eller som
anlagt i utilgængeligt terræn på holme (se
holm). Den hyppige anvendelse af disse led
har i senere tid medført navngivning i
analogi hermed, således at nyanlagte
herregårde uden befæstelse eller vandomflydt terræn har kunnet få cftcrleddene
-borg og -holm. Herved skabtes der navne
mæssig basis for uegentlig anvendelse af
andre navneled, specielt af romantisk
poetisk indhold, som f.eks. dal. Af rent
poetisk indhold kendes allerede fra 1400tallet det indlåntc Fuglsang. Forleddet er i
mange af navnene, navnlig dem med
uegentlig brug af efterled, en ejers (hyp
pigt: den førstes) slægtsnavn eller hans
kones slægts- eller pigenavn. Som følge af
ejerskifter og den personnære navngivning
har herregårde ofte været udsat for
navneskifte.
H e r r e ste d , Sv. *1258 Hærrigstath, 1414
Hæristædhe. fl mandsn. gida. Hërïk, el
sted. “Hërïks bebyggclsessted”.
H err in g e, Sv. *1348 Hæringhæ, 1435
Hæringhe. fl snarest dyren. hare +
-ing(e). “Stedet med harerne”.
H e r sc h e n d sg a v e , Skb. (hgd.). Navngivet
omkring år 1800 af arvingen efter grund
læggeren Peder Herschend (død 1796).
H e r sle v , Lang. og Vjl. *1231 Hærslef
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(Vjl.), *1412 Hæsløff (Lang.), fl subst.
hær ‘hær, kriger’, el lev. “Hærens el.
Krigerens arvegods”.
H ersn a p , Od. *1340-62 Hersznabe, 1488
Hersnabe. fl subst. gida. *hærs ‘bakke
kam’, el subst. nabbe ‘knold, pynt’.
“Knolden ved bakkekammen”.
H esb jerg , Od. (hgd.). 1548 Hesbergh. fl
snarest dyren. hest, el bjerg. “Bakken med
hesten(c)”.
H esle, As. 1543 Hesle. Subst. gida. *hæsli
‘bevoksning med hassclbuske’.
H e s se la g e r , Sv. *1183 Heslaker, *1231
Hæsleakær. fl subst. gida. *hæsli ‘bevoks
ning med hasselbuske’, el ager. “Marken
med hasselbevoksningen”.
H e s se lb a lle , Vjl. (tosteder). 1323Hæssælbaligh (Uldum sogn), 1366 Hæsælbaligh
(Øster Starup sogn). fl subst. gida. *hæsli
‘bevoksning med hasselbuske’, el balle.
“Forhøjningen med hasselbevoksningen”.
H e sse lb je r g , Lang. *1461 Hesleberg,
1477 Heslebergh. fl subst. gida. *hæsli
‘bevoksning med hasselbuske’, el bjerg.
“Bakken med hasselbevoksningen”.
H e s s e lm e d , Esb. (hgd.). *1500-tallet
Heszelmedt. Snarest et sammensat nav
neord hvis førstcled er træn. hessel og
sidsteled subst. med(c) ‘stang’. Hvad et
navn ‘hasselstangen’ eller ‘hasselkæppen’

skulle sigte til er dog uvist.
H e s s u m , Od. 1472 Hessom. Dativ flertal

af subst. hæs ‘stak’. “ (Ved) stakkene”.
H ille r sle v , Sv. *før 1340 HyllerszløfT,

1453 HillersløfT. fl mandsn. gida. Hildir,
lev. “Hildirs arvegods”.
H illeru p , Tøn. 1291 Hildorp. fl mandsn.
gida. *Hildi, el torp. “Hildis udflytterbebyggclse”.
H im m a r k , Als. 1483 Hymmarck. fl
muligvis dyren. hind, el mark. “Marken
med hinderne”.
H im m e lb je r g e t, Skb. 1727 Himmel
bjerg. fl subst. himmel, el bjerg. “Bakken
der ser ud som om den når himlen”.
H in d e m a e , Sv. (hgd.). *1326 Hindemarck, 1486 Hindemad. fl dyren. hind,
el made. “Engen med hinderne”.
H in d eru p , Åb. 1535 Hinderup. fl dyren.
hind, el torp. “Udflytterbebyggelsen med
hinderne”.
H in d ev a d , Od. *1509 Hindeuodt. fl
dyren. hind, el vad. “Vadestedet (over
Gamby Å) for, med hinderne”.
H in d sg a v l, As. *1295 Hegnesgafluel,
Hintzgafluel, 1329 Hintzeghauel, 1330
Hincegauele. fl subst. gida. hæghnath
‘indhegning’, el gavl ‘høj skrænt’. “Den
høje skrænt med indhegningen”. O prin
delig navn på Galsklint ved Lillebælt.
el

Hersnaps beliggenhed mellem to
store bakkepartier på det kupe
rede Hindsholm berettiger fu ld t
ud til navnet “Knolden ved
bakkekam m en'. En tilsvarende
beliggenhed har D alby sydvest
herfor. Her er det den lavere
beliggenhed navngiverne har
hæftet sig ved. Udsnit a f Geo
dætisk Instituts mbl. 3417
+ 3418, 1:20000. Copyright
(gengivet i ca. 1 /2 sir.).
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Hjarnø ved indsejlingen til
Horsens Fjord har navn efter
sin svagt hvælvede, hjerneskalsagtige form . Allerede Saxo har
dog været opmærksom på øens
storslåede skibssætninger og la
der kongen Hjarne fly g te til øen
fo r senere at blive bisat på
denne. Traditionen har holdt
sig til vore dage, men er a f rent
navneforklarende art. A t det
store oldtidsmindesmærke har
tiltrukket sig opmærksomheden
forstår man dog allerede a f Ole
Worms gengivelse i Monumen
ta Danica fr a 1643.

H in d sh o lm , Od. *1231 Hægnæzholm. fl

subst. gida. hæghnath 'indhegning’, el
holm. “Holmen med indhegningen” eller
“Holmen som udgør en indhegning”.
H ja d stru p , Od. 1404 Hiøltorp, 1427
Hielstorp. fl måske mandsn. gida. Hialm,
el torp. ?“Hialms udflytterbebyggelse”.
H ja lle se , Od. *1157-86, *1499 Hielløsc,
ca. 1510 Hialdesloff. fl subst. hjald, der
ældst har betydet ‘(skråtstillet) bræt’ men
som nu mest bruges om hønsepind. Her
sigter hjald vel snarest til en særlig teknisk
indretning, f.cks. en særlig slags hegn, el
løse. ?“Græsgangen med, ved de skråtstil
lede brædder (Phegnet)”.
H jarn ø, Vjl. * 1200-tallet Hiarnø. fl subst.
hjerne, el ø. “Den hjerneskalsformede ø”.
H ja rtb ro , Had. 1460 Hiertbro, 1524
Hyortbro. fl dyren. hjort, el bro. “Broen
(over Gelså) hvorved der er hjorte”.
H jaru p , Esb. *1231 Hyarthorp. fl
mandsn. gida. Hior, el torp. “Hiors
udflytterbebyggelse”. Jfr. Nørre Hjarup
og Rise Hjarup.
H jelm e ru p , Od. 1383 Hyælmæthorp. fl
mandsn. gida. *Hialmi, el torp. “Hialmis
udfly tterbebyggelse”.
H je lm sh o v e d , Øhav. ca. 1690 Hielmshofed. fl subst. hjelm, sigtende til øens
hjelmligncnde, hvælvede form, el hoved.
“Fremspringet på den hvælvede ø”. Om
andre øer hvor en del af øen har givet navn
til hele øen se i Dansk Stednavneleksikon
bd. 1 Amager og Tærø.
H je lm s le v h erred , Skb. *1231 Hialmæslefheret. fl mandsn. Hjalmar, el lev.
“Hjalmars arvegods”. Den bebyggelse

herredet har navn efter er forlængst
forsvundet, men har formodentlig ligget
ved Hjelmslcv Hus i Dover sogn.
H je m ste d , Tøn. *1476 Heemested, 1479
Hiemstedh. fl muligvis mandsn. gida.
*Hëmi(r), el sted. ?“Hcmi(r)s bebyggel
sessted”.
H jern d ru p , Had. *1334 Hiern torp, 1421
Herdorpe. fl mandsn. gida. Hiarni, el
torp. “Hiarnis udflytterbebyggelse”.
H jerp sted , Tøn. *ca. 1325 Hyarpzhøgh,
1485 Hyerepstcd. fl må være et subst.
gida. *hjarp, nært beslægtet med subst.
jysk harp ‘ujævn hud, udslæt, skorpe’, el
høj er senere omtydet til sted. ?“Højen med
ujævnheden”.
H jertin g , Esb. og Had. 1291 Hirting
(Esb.), *ca. 1325 Hyrtingh (Had.), fl
dyren. hjort + -ing(e). “Stedet med
hjortene”.
H jo ld eru p , Åb. 1444 Joldorpe, *1496
Hiollerup. fl mandsn. gida. *Hialli, el
torp. “Hiallis udflytterbebyggelse”.
H jord k æ r, Åb. *1196 Hiortteker, 1462
Jortker. fl snarest dyren. hjort, el kær.
“Kæret med hjortene”.
H jo rslev , Od. 1472 HiorslefT. fl mandsn.
gida. *Hiort eller snarere det tilsvarende
dyren. hjort, el lev. “Hiorts arvegods”
eller snarest “Arvegodset med hjorten(e)”.
H jorte, As. 1396 Hiorvit. fl subst. hjord
‘kvægflok’, el gida. wilh. “Skoven med
kvægflokken”.
H jo rth o lm , Lang. (hgd.). 1504 Hiortholm. fl dyren. hjort, el holm. “Holmen
med hjortene”.
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H jortlu n d , Tøn. *ca. 1325 Hyortlwnd. fl

dyren. hjort,
hjortene”.

el

lund. “Den lille skov med

Skb. *1485 Hiorttzwong,
1499 Hiortzwangh. fl snarest dyren.
hjort, el vang. “Vangen med hjortene”.
H jortvad , Tøn. 1454 Hiortewadh. fl
dyren. hjort, el vad. “Vadestedet for
hjortene” (over Hjortvad Å).
H jortø, Øhav. *1200-tallet Hiortø. fl
dyren. hjort, el o. “Øen med hjortene”.
H ju lb y, Sv. *1180 Hiulby, *1231 Hyulby.
fl subst. hjul, utvivlsomt sigtende til
vandmøllehjul i den forbipasserende Vin
dinge Å, el by. “Byen ved vandm øllen”.
H jæ rup, As. *ca. 1362 Hiærthorp, *1362
Hiærtorp, 1397 Heidorp. fl sandsynligvis
mandsn. gida. *Hior, el torp. “Hiors
udflyttcrbcbyggelse”.
H jøllu n d , Skb. 1547 Hyllenskof, 1599
Hiølundt. fl subst. hø, el lund. “Den lille
skov hvor der avles hø”.
H o, Esb. *ca. 1325 Hoo. Det oprindelige
navn på Ho Bugt, gida. *Höi, afledt af
subst. gida. *hö ‘trug, kar’.
H od d e, Esb. *ca. 1325 Hoddy; lokalt
[håje]. fl muligvis subst. gida. hodda
‘hytte’, el subst. dy ‘dynd’. “Dyndet ved
hytte(r)n(c)”.
H o fm a n sg a v e , Od. Gammel herregård
som i 1784 blev oprettet til stamhus af
Niels de Hofman, el gave sigter til, at
Niels de Hofman 1784 skænkede stam hu
set til sin nieces søn Niels Bang.
H o h en w a rte, Tøn. Gård fra slutningen af
1800-tallct opkaldt efter det i Tyskland
almindelige stednavn Hohenwarte, egent
lig ‘høj vagt’, sandsynligvis sigtende til
gårdens pompøse udseende, idet den var
bygget med forbillede efter hovedbygnin
gen på universitetet i Kiel.
H ok k eru p , Åb. *1500 Hocherop, 1543
Hockcrupp. fl det indlånte mandsn.
Hokke, el torp. “Hokkes udflytterbebyg
gelse”.
H olb øl, Ab. 1436 Holbul, 1462 Halebul.
fl subst. gida. hola ‘hulning, kløft’, el
bølle. “Udflyttergården ved hulningen”.
Navnet sigter vel til beliggenheden oven
for Søndcrmose og Gejlå.
H o lck en h a v n , Sv. (hgd.). 1672 Holkenhafn. fl adelsn. Hoick efter Eiler Hoick,
som i 1671 overtog herregården, der da
hed Nygård, el havn efter beliggenheden
ved en vig af Nyborg Fjord; se herregårds
navne.
H jo rtsv a n g ,
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H o lev , Od. 1383 Horløf. fl muligvis subst.

horn ‘fremspring, næs’, sigtende til belig
genheden på det svagt markerede terræn,
som skyder sig frem mellem Pilebæk og
Kragså. Tidligt bortfald af -n efter -rforekommer bl.a. i Korup vest for Odense
og i det sjællandske Hårlev. Navnets -r- er
først forsvundet i 1800-tallet. fl kan tillige
være subst. hore ‘skøge’ eller et dermed
identisk tilnavn, el lev. “Skøgens arve
gods” eller - måske snarest “Arvegodset
på næsset”.
H o lev a d , As. *1465 Holeuad, 1500 Holewadh. fl subst. gida. hola ‘hulning, kløft’,
el vad. “Vadestedet ved hulningen” (syd
for sognekirken).
H o llu fg å rd , Od., se Neder Holluf.
h o lm . O rdet holm betegner en lille ø eller
et mindre landområde, derved vand, kær,
mose o.l. er adskilt fra det omliggende
land. Holmen kan være kunstigt anlagt
ved gravning af voldgrave, og holm bliver
på denne måde et ret almindeligt efterled i
danske herregårdsnavne, efterhånden
også om anlæg der ikke er vandomflydte.
H o lm , Als. *1196 Subst. holm ‘mindre ø’.
Navnet betegner her snarest hele området
vest for Nordborg.
H o lm a n s h erred , Vjl. *1329 Holmbomotherrit, 1340 Holmbomothæret. I det
oprindelige herredsnavn er fl navnet på
tingstedet, idet el gida. möt betyder ‘ting,
møde, mødested’. Forleddet i dette navn
er indbyggernavnet holmbo ‘beboer afen
holm’. Da herredet ikke nævnes i Kong
Valdemars jordebog fra 1231 har området
da uden tvivl hørt til Jerlev herred. I hvert
fald henregnes Gaucrslund sogn i 1231 til
Jerlev herred men senere til Holmans
herred. Der må derfor oprindelig have
været tale om et mere lokalt, uofficielt
mødested, der senest i 1329 er blevet
herredsting. Navnet betyder da “Herredet
for dem der mødes på Holmbomôt”. Se
også herred.
H o lm d ru p , Sv. 1470 Horbedroppe, 1542
Horbedrop, 1572 Holmedrup. fl mandsn.
gida. Hornbori, senere omtydet til subst.
holm, el torp. “Hornboris udflytterbebyg
gelse”.
H o lm e, As. og Tøn. *1298 Holmæ (Tøn.),
1447 Holme (As.). Flertal eller dativ ental
af subst. holm ‘mindre ø’.
H o lm str u p , Od. 1801 Holmstrup. Nav
net er givet omkring år 1800 til en gård,
der blev flyttet ud fra Højme. Den første

Holm bruges om mange forskellige slags mindre, vandomflydte områder. M e d udgangspunkt i de befæstede vandborge
bliver det meget populært i herregårdsnavne. Hvedholm på Sydvestfyn har endnu bevaret præget a f at ligge på en holm,
men der er ingen mindelser om, at denne oprindelig har været anvendt til hvededyrkning. Litografi ( Kgl. B ib i.) .

ejer af gården hed dog ikke Holm, men
navnet kan i sin helhed være opkaldt efter
et af de sjællandske Holmstrup’er. Snarere
afspejler forleddet dog navnet på moder
byen, Højme, tilføjet -strup, en af og til
anvendt efterligning af de talrige gamle
navne på -s- + torp.
H o lse , Od. 1438 Hwalsit, 1448 Holswith.
fl dyren. hvalp ‘unge af hund, ræv, ulv el.
bjørn’, el gida. with. “Skoven med hval
pene”.
H o lste d , Esb. *ca. 1325 Holstcth. Enten
det sammensatte navneord gida. *holstath ‘sted med dybe huller’ eller et
sammensat stednavn med som fl subst.
hul, gida. hol, el sted. “Bebyggelsesstedet
ved hullet” (i Holsted A).
H o lste n s h u s, Sv. (hgd.). Navngivet i
1723 af ejeren Godske Holsten (død 1745),
el hus ; se herregårdsnavne.
h olt. O rdet holt findes ikke længere som
levende ord i dansk, men i de ganske
mange stednavne, hvori det forekommer,
har det betydningen ‘lille skov’.
H o lte, As. 1514 Holtwm. Dativ flertal af
subst. holt ‘lille skov’ eller et sammensat
navn med dette ord som fl og som el gida.
hëm. “ (I, Ved) de små skove” eller

“Bebyggelsen i, ved den lille skov”.
H o ltu m , Vjl. *1436 Holtu, 1460 Holtum.

Dativ flertal afsubst. holt ‘lille skov’ eller et
sammensat navn med dette ord som fl og
som el gida. hëm. “ (I, Ved) de små skove”
eller “Bebyggelsen i, ved den lille skov”.
H o n u m , Skb. *1447? Huorum, *1453
Hornom, 1488 Hornum ; lokalt [hwånom]. fl subst. horn, el gida. hëm.
“Bebyggelsen på det hornlignende frem
spring”.
H o p tru p , Had. *1287-1307 Hoptorp,
*1289 Hoppetarp, 1421 Hoptorpe. fl
enten dyren. hoppe eller subst. hov (håb)
‘(udtørret strand-)sø, indbugtning, hav
vig’, el torp. “Udflytterbebyggelsen med
hopperne” eller “Udflyttcrbcbyggelsen
ved havvigen”. Jfr. navnet på nabobyen
Mastrup.
H o rn b o rg , Skb. 1323 Hornburgh. fl
subst. horn, el borg. “Bakken på det
hornlignende terræn” eller “Den hornfor
mede bakke”.
H o rn d ru p , Skb. *1248 Houndrup, *1268
Hundrop, 1200-tallet Horningthorp. fl
det oprindelige navn på den hornformedc
del af Skanderborg Sø nord for byen med
som fl subst. horn + -ung “Den hornfor-
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mede”, el torp. “Udflytterbebyggelsen
ved H ornung”.
H orn e, Esb. ogSv. *1231 Horn (Sv.), 1291
Hornæ (Esb.). Bøjningsform afsubst. horn
‘hornlignende terrænfremspring’. Horne
nord for Varde har navn efter beliggenhe
den på et næs mellem to åer. Horne vest
for Fåborg sigter til hele Homeland.
H orn e h erred , se Vester Horne herred.
H o rn s R ev. Ud for Blåvandshuk og Vester
Horne herred. 1585 De reef Horn (hol
landsk). Revet har navn efter pynten
Horn, det nuværende Blåvandshuk; jfr.
Vester Horne herred.
H o rn stru p , Vjl. *ca. 1325 Hornstorp. fl
snarest subst. horn, el torp. “Udflytterbe
byggelsen på det fremspringende terræn”.
I 1400-, 1500-og 1600-tallet skelnedes der
mellem Over Hornstrup ( = nuværende
Kirkeby) og Neder Hornstrup. Begge byer
ligger på meget markante terrænformatio
ner, der spidser til og falder stærkt mod
Grejsdalen.
H o rn sy ld , Vjl. *1401 Hornsult, 1567
Huornsild. fl subst. horn, el syld ‘funda
ment’. “Husfundamentet på det hornformedc terræn” eller “Det hornformede
husfundament”.
H o rn u m , Vjl. 1498 Hornum. fl subst.
horn, el gida. hëm. Bebyggelsen på det
hornformede terræn” eller “Den hornfor
mede bebyggelse”. Jfr. Sønder Hornum,
Vester Hornum og Øster Hornum.
H o rsb y g , Åb. 1535 Horsbugge. fl dyren.
hors, el subst. bygge ‘bygning, hus’.
“Huset med, for hestene”.
H o r se n s, Skb. (kbst.). Ca. 1150 Horsahnets, 1157-82 Horsenes, fl dyren. hors, el
hæs. “Næsset med hestene”.
H o rsted , Vjl. *1329 Horstthwet, 1350—
1400 Horsthwet. fl dyren. hors, el tved.
“Rydningen med hestene”.
H o sb y , Vjl. 1553 Huosbye. fl subst. håb,
gida. höp ‘lille vig’, el by. “Byen ved den
lille vig”. Det nu inddæmmede areal der
tidligere udgjorde vigen hedder stadig
Håbet.
H o stru p , Esb., Tøn., Vjl. *1298 Horstrop
(Tøn.), *ca. 1325 Horsthorp (Esb.), 1300tallet Horstorp (Vjl.). fl dyren. hors, el
torp. “Udflytterbebyggelsen med heste
ne”.
H ov, Lang. *1231 Ho, her? 1347 Hov,
1583 Houf. Navnet som i 1231 blot
omfatter en skov på Langelands nordspids
er formentlig en substantivering af adj.
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gida. *hö ‘høj’ med betydningen “Den
højtbeliggende”.
H o v b o rg , Esb. *1451 Hoborg, ca. 1525
Holfbor. fl et af to subst. gida. *hö ‘trug,
kar’, i stednavne ofte sigtende til nedskæ
ring i terrænet eller gida. *hö ‘skov’, el
borg. “Bakken ved nedskæringen” (hvori
Holme Å løber) eller “Bakken i, ved
skoven” .
h oved . O rdet hoved optræder i en række
oprindelige naturnavne, der er betegnel
ser på meget markante bakkefremspring,
gerne ud mod åbent vand. Som eftcrled
optræder ordet særlig almindeligt i den
sydlige del af Jylland og af og til i
forvanskede former, jfr. Egvad og Tyvse.
Se illustr. side 54.
H o v ed g å rd , Skb. *1403, *1417 HofTuit,
1511 Haflfundt; [håwi'go’r]. Byens oprin
delige navn der afspejles i de ældre kilder
har som fl formentlig adj. gida. *hö ‘høj’,
el gida. with. “Den høje skov”. I 1600tallet er som tydeliggørende tilføjelse, s.d.,
til navnet føjet flertalsformen af gård.
“Gårdene Höwith”. I nutiden opfattes
navnet som sammensat afsubst. hoved +
ental afsubst. gård.
H over, Vjl. *ca. 1325 Houærth. Da
kirkelisten fra ca. 1325 kan have uoprin
deligt -th efter -r- (jfr. Dover ved Kongeåen skrevet Dowerth) er navnet snarest
af samme oprindelse som Hover i Ringkø
bing amt (se Dansk Stednavneleksikon
bd. 2). Måske et subst. gida. *hovar
‘hævning, pukkel’, sigtende til Hover
sogns beliggenhed ovenfor Grejs Å.
H o v g å rd , Had. 1542 Hougarde. Subst.
hovgård ‘gård hvortil der ydes hoveriar
bejde’.
H o v slu n d , Åb. 1474 Howerslund. fl
muligvis dyren. gida. *hawær ‘buk’, el
lund. ?“Den lille skov med bukkene”.
H o v st, Had. 1649 Houdst. Snarest subst.
gida. haghstath ‘indhegning’.
H o v stru p , Esb. 1405 Huxtorp. fl
mandsn. gida. *Hugh, el torp. “Hughs
udflytterbebyggelse”.
H u d ev a d , Od. *1419 H udeuadt; lokalt
[hujva]. Den moderne udtale, der er
noteret allerede i 1820, svarer ikke til de
overleverede former af navnet men til
verbet huje ‘råbe’, fl er dog næppe dette
ret sent indlånte ord men subst. hud,
sigtende her som andre steder til tilgroet
vandoverflade (ved bredderne). Sammen
blandingen af de to ord kan skyldes, at [w]

Hvidbjerg ( side 66) ved Vejle Fjord har som Jyllands andre Hvidbjerg'-er navn efter bakker, hvor det hvide sand er
synligt. Ofte er naturforholdene dog stærkt ændrede, men dette Hvidbjerg lever stadig op til sit navn. ( K gl. B ib i.)

i den lokale udtale af ordet hud [huw’] er
blevet opfattet som hørende til el vad.
“Det (delvis) tilgroede vadested”.
H u gget, Od. (hgd.). ca. 1510 Hoget.
Bestemt form ental af subst. gida. huggi
‘hugst, ved hugning ryddet område’.
H u m b le , Lang. *1231 Humlæthwet. fl
planten, humle, el tved. “Rydningen hvor
der dyrkes hum le”.
I H u n d eru p , Esb. *ca. 1325 Hangthorp,
1384 Hoghndorp. fl mandsn. gida.
Haghni, el torp. “Haghnis udflytterbe
byggelse”.
II H u n d eru p , Od. *1183 Vnøtorp, ca.
1510 Hwnderop. fl muligvis mandsn.
gida. *Hüni, el torp. ?“Hünis udflytterbe
byggelse”.
H u n d sb æ k , Esb. (hgd.). *1390 Hundsbeck, 1407 Hwndsbæk. fl dyren. hund, el
bæk. “Bækken med hundene”.
H u n d slev , Als og Od. *1277-86 Huneslof
(Od.), *1341 Hunsleff (Als), fl mandsn.
gida. *Hünir, el lev. “Hünirs arvegods”.
H u n d stru p , Sv. her? *1348 Hwnstorpe,
1416 Hunstorp. fl mandsn. gida. Hün, el
torp. “Huns udflytterbebyggelse”.
H u n d to fte, Sv. 1420 Honetoffte. fl anta
gelig subst. gida. *hün ‘højderyg, ås’, el
toft. “Bebyggelsesarealerne ved højderyg
gen”.
h u s. Dette ord har i stednavne foruden den
nu velkendte betydning ‘enkelt (mindre)

bebyggelse’ en overgang i slutningen af
middelalderen og i århundrederne deref
ter kunnet anvendes specielt om befæstet
hus, d.v.s. borg. Derved er det blevet
efterled i navne på en række herregårde og
slotte, jfr. Holstenshus. Som efterled kan
ordet hus eventuelt være udviklet til -s, og
det er da vanskeligt at holde adskilt fra
-næs og -sø, jfr. Heds. O rdet kan tillige
være videreudviklet til -sø, jfr. Tørresø og
Bårdesø. I enkelte navne som f.eks. Fårhus
kan det være vanskeligt at afgøre, om der
foreligger et sammensat stednavn eller et
sammensat navneord.
H u sb y , As. *1295 Husby, 1419 Hwsby.
Snarest et sammensat navneord med
betydningen ‘by el. gård med kongelig el.
biskoppelig embedsmandsbolig’. Et ord
med denne betydning er velkendt i
gammelt svensk og kendes en enkelt gang
også i gammeldansk.
H u so d d e, Skb. 1782 Husaj. fl subst. hus,
el odde. “Odden med huset”. Der er fundet
bygningsrester på Husodde.
H u su m , Tøn. *1484Huszem. Dativ flertal
af subst. hus. “ (Ved) husene”.
H v ed h o lm , Sv. (hgd.). 1475 Hwetheholm. fl planten, hvede, el holm. “Hol
men hvor der dyrkes hvede”.
H v ejsel, Vjl. *ca. 1325 Hwyxil. Det
oprindelige navn på Hvejsel Sø, gida.
*Hwiksli, afledt af roden i det fra jysk
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endnu kendte verbum hvege ‘vakle, bøje
sig, være urolig’. Søens navn betyder da
snarest “Den krumme”.
H v err in g e, Od. (hgd.). 1440 HufTuen,
1447 HuørfTen. Sandsynligvis bestemt
form ental afsubst. gida. *hw irf‘drejning,
vending’, sigtende til kystliniens krum
ning syd for hovedgården.
H vid b jerg, Vjl. 1638 De huide bierge.
Bebyggelsen er først opstået i 1800-tallet
ved de klitter, som ældre former af navnet
vedrører, fl adj. hvid, el bjerg. “De(n)
hvide (d.v.s. sanddækkede) bakke(r)”.Jfr.
illustr. side 65.
H v id in g , Tøn. *1231 Hwityngheret, 1291
Hwittingh. fl adj. hvid + -ing(e). “Det
hvide sted”. Navnet sigter til sandede
arealer. Herredet har formentlig navn
efter sognebyen, men herredsfunktioner
kendes dog ikke i forbindelse med denne.
H v id k ild e, Sv. (hgd.). *1374 Wydhekelde, 1400 Withekelde. fl adj. hvid, el
kilde. “Den hvide (?klare) kilde”.
H vin d eru p , Had. *1477 Hvinderup, 1504
Hwedrvp. fl sandsynligvis det oprindeli
ge navn på Taps Å, gida. *Hwïna, dannet
til verbet hvine, el torp. “Udflytterbebyg
gelsen ved åen Hwïna”.
H v irlå , Tøn. *1482 Wyrleaa. fl snarest
planten, hvirvel ‘børstesiv’, el å. “Åen
hvorved der vokser (børste-)siv”.
H v irrin g , Skb. 1323 Hwiruingh. fl subst.
gida. *hwirf eller *hwærf‘drejning, krum
ning, vending’ + -ing(e). “Stedet ved
krumningen”.
H volb æ k , Skb. 1573 Huolbeck. fl subst.
hul, el bæk. “Bækken med (dybe) huller
H v o lg å rd , Vjl. (hgd.). 1434 Hwolgard. fl

subst. hul,
gen”.

el

gård. “Gården ved hulnin

Åb. *1519 Hyffwath, 1535
Hudewadt. fl subst. høj, sigtende til nu
sløjfede gravhøje, el vad. “Vadestedet ved
højene”.
H ygin d , As. *1449 Hyging, 1546 Hogent;
lokalt [hyn]. fl fuglen, høg + -ing(e).
“Stedet med høgene”.
I H y g u m , Esb. 1310 Hyging, 1409 Hyghum. 1300-tallets form på -ing er sandsyn
ligvis et indbyggernavn dannet til subst.
høj, der i dativ flertal nu er byens navn.
“ (På, Ved grav-)højene”. Der findes og
navnlig fandtes mange gravhøje i sognet.
Sammenlign Sønder Hygum.
II H y g u m , Vjl. *1459 Huffom, 1460
H yd evad ,
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Høwm. Dativ flertal af subst. høj. “ (På,
Ved grav-)højene”.
H ylk e, Skb. *1301, 1573 Hylcke. Subst.
jysk hylki ‘lav og våd eng’.
H y lle r s le v , Esb. 1391 Hyllesløøf, 1502
Hillersløff. fl mandsn. gida. Hildir, el lev.
“Hildirs arvegods”.
H y n d in g , Tøn. *1470 Hønning, 1481
Hundingh. fl dyren. hund + -ing(e).
“Stedet med hundene”.
H yru p , Had. (to steder) og Vjl. *1417
Hydhorp (Øsby sogn), 1477 Hyrop (Vjl.),
*1510 Hørup (Bevtoft sogn), fl subst. høj,
el torp. I Vejle am t betyder navnet
“Udflytterbebyggelsen på højen” mens de
sønderjyske navne har betydningen “U d
flytterbebyggelsen ved gravhøjene”.
H æ k k eb ø lle, As. 1447 Heggebøll. fl træn.
hæg ‘en art kirsebær’, el bølle. “Udflytter
gården ved hæg-træerne” .
H ø b b et, Sv. *1490 Høigbøøg. fl adj. høj,
el subst. bygd. “Den højtbeliggende
bebyggelse”.
H øed , As. 1425 Høtwith. fl subst. hø, el
tved. “Rydningen hvor der avles hø”.
H ø g elu n d , Had. 1460 Hekelunt, 1518
Høgelundt. fl fuglen, høg, el lund. “Den
lille skov med høgene”. Jfr. Arnitlund.
H ø g sb ro , Tøn. *1475 Høxbro. fl fuglen,
høg, el bro. “Broen hvor der er høge”.
Navnet sigter vel til passagen over Rejsby
Å mod Rejsby. Den vestlige landevej
forløb tidligere her.
H ø g sh o lt, Vjl. 1495 Høgesholt. fl snarest
fuglen, høg, el holt. “Den lille skov med
høgene”.
H ø g slu n d , Tøn. *1365 Høxlundt, 1548
Hogslundt. fl fuglen, høg, el lund. “Den
lille skov med høgene”.
høj. O rdet høj indgår i en række stednavne,
men hvor det optræder som forled, er det
som regel ikke muligt at afgøre, om der
eventuelt foreligger adjektivet høj. Da
substantiviske forled dog er langt de
hyppigste i stednavne, er det sikkert som
hovedregel substantivet høj der forekom
mer. Som efterled kan ordet have betyd
ningen ‘gravhøj’. Da denne betydning
ikke er tvingende nødvendig, og da det er
uvist, hvilket kendskab der i navngiv
ningssituationen var til, om en høj var
kunstig eller naturlig, er der her normalt
regnet med, at høj har betydningen
‘naturlig forhøjning’. Som efterled har høj
fået en broget udvikling, og af de oprinde
lige naturnavne på høj, som allerede i

Hærvejen er i nutiden betegnelsen på Jyllands i al fa ld
1000-årige hovedfærdselsåre og udfaldsvej sydpå. Selve
navnet er en moderne tilsnigelse og bygger på at Johannes
M ejer på et kort fr a ca. 1650 kalder strækningen mellem
Vojens og Immervad fo r “rechte herr weg”. Kortet her
efter Kulturhistorisk Leksikon fo r Nordisk Middelalder
viser hærvejens forløb i den tidlige middelalder.

middelalderen var blevet bebyggelses
navne, er det kun et mindretal, som har
bevaret en gennemskuelig forbindelse til
ordet høj. Hvor forleddet endte på -s,
kunne høj udvikles til -ø, således at
navnene nu ofte opfattes som endende på
-sø (Erritsø, Revsø). I andre navne
udvikledes en svagtryksvokal (Farre, M å
le, Måre), som i visse tilfælde kunne
opfattes som -å (Nørre Nærå og Sønder
Nærå) og i andre tilfælde helt forsvinde
(Vejers). Helt ændret og om tydet er
efterleddet i Varming. Som det fremgår af
de gamle former ved navnene, finder
udviklingen bort fra høj sted i det
væsentlige indtil op i 1400-tallet. Hvor høj
er foreslået som efterled i navne, hvis
gamle former ikke ligefrem viser ordet, må
tolkningen betragtes som usikker.
I H øjb jerg, As. (to steder). 1546 Høgebierigh (Køngsogn), 1552 Høyberg (Ørsted
sogn), fl adj. eller subst. høj eller fuglen,
høg, el bjerg. “Den høje bakke” eller
“Bakken med høgene”.
II H øjb jerg, Od. * 1455 Høgebierigh, 1507
Høgebierrigh. fl snarest fuglen, høg, el
bjerg. “Bakken med høgene”.
H øjb y, Od. *1447 Høiby, 1471 Høyby. fl
subst. høj, el by. “Byen ved (grav-)højen(e)”.
H øje, Sv. 1531 Høyæ. Flertal af subst. høj
‘(grav-)høj’.
H øjen , Vjl. *ca. 1325 Høthærn. fl subst.
gida. *høth ‘højde’ + -ærni. “Hvad der
hører til højden” eller “Det med højder
forsynede sted”. Navnet vedrører snarest
hele sognet; i al fald ligger sognekirken
ikke særlig højt.
H øjer, Tøn. * 1231 Høthær, Høthærsheret ;
lokalt [høwer] eller [hæwer]. Muligvis
subst. gida. *høthær, oldislandsk hauör
‘jord, grund’. Ordets oprindelse er om
stridt. Det hænger muligvis sammen med
ordet hugge (jfr. tysk hauen) eller høj
(urn. *haug-). U nder alle omstændighe
der må det tidligt være blevet opfattet som
indeholdende en form af ordet høj i
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modsætning til nabobyen Daler. De to
navne er næppe dannet på samme måde,
da der ikke kendes paralleller til at
afledningsendelsen -ar, -ur føjes til et
afledt subst. som det gammeldanske
*høth, som man i så fald måtte antage var
forled i Højer. Navnet der med sikkerhed
må sigte til den svage bakke, hvorpå
bondebyen anlagdes, har tidligt (? oprin
deligt) haft betydningen “Den høje jo rd ”.
Højer med Tønder og et par omliggende
sogne udgjorde i middelalderen et eget
herred. Formen fra 1231 med -s- viser, at
navnet ikke kan være flertal af det
ovennævnte subst. gida. *høth.Jfr. Daler.
H ø jm e, Od. 1385 Hoghem. Snarest dativ
flertal af subst. høj, der må sigte til en
række nu forsvundne høje i bymarken.
“ (Ved) højene”.
I H øjru p , Esb., Had., Sv., Tøn., Vjl. *ca.
1325 Høthorp (Tøn.), *1416 Bistop Hø
drop (Vjl.), 1418 Hødorp (Sv.), 1459
Ersthørup (Esb.), 1564 Hoirup (Had.), fl
adj. eller subst. høj, el torp. “Den højtlig
gende udflytterbebyggelse” eller “Udflyt
terbebyggelsen ved (grav-)højene”. Høj
rup i Vejle am t kaldes i middelalderen
Biskop Højrup (Bistop må være en fejl) til
adskillelse fra Erst Højrup i Erst sogn, det
nuværende Lejrskov sogn. Jfr. Nørre
H øjrup, Skovs Højrup, Sønder Højrup og
Å Højrup.
II H øjru p , As. her? 1383 Høthorp, 1387
Hegedorpe. fl adj. eller subst. høj eller
fuglen, høg, el torp. “Den højtliggende
udflytterbebyggelse”, “Udflytterbebyg
gelsen ved (grav-)højene” eller “Udflyt
terbebyggelsen med høgene”.
I H ø llu n d , Esb. 1524 Hyllet. Bestemt form
af subst. gida. hyl ‘høl, dybt sted i å ’.
Høllund ligger ved Holme Å.
II H ø llu n d , Vjl. 1459 Hølind. fl subst. hø
eller subst. gida. hyl ‘høl, dybt sted i å’, el
snarest subst. gida. lændi ‘landstrækning’.
“Landstrækningen med høet” eller
“Landstrækningen ved det dybe sted i
åen”. H øllund ligger ved et tilløb til Vejle
Å med et engareal neden for byen ved
selve Vejle Å.
H ø m , Tøn. *1380 Høm. fl adj. gida. *hö
‘høj’, el gida. hém. “Den højtliggende
bebyggelse” .
H ø n k y s, Åb. *1477 Heynkyss, 1535 Hennkuse. fl kan ikke med sikkerhed bestem
mes. Snarest måske subst. hegn, men også
muligvis samme *hithn- som antages at

68 • Højme

indgå i Henninge på Langeland eller adj.
heden(sk) eller subst. hen ‘hvæssesten’,
som muligvis ligger til grund for et ånavn,
som indgår i det hallandske herredsnavn
Himle, el subst. gida. *kiüs ‘vig, bugt(-ning)’. ??“Bugtningen (på Rødå) ved
hegnet (indhegningen)”.
H ø n n eru p , As. 1423 Hyndorp. fl subst.
gida. *hynda ‘hunhund’, el torp. “Udflyt
terbebyggelsen med hunhunden(e)”.
H ø n n in g , Tøn. ca. 1300 Hyning. fl roden
i subst. honning, urnordisk *hun- ‘gulfar
vet’ + -ing(e). “Det gulfarvede sted”.
H ø n sn a p , Åb. *1352 Hoenschnap. fl
snarest fuglen, høne, el subst. gida. snapi
‘smal strimmel’. “Den smalle strimmel
med (ur-, ager-)hønerne”.
H ø rn in g , Skb. *1330 Hørning, 1544 Hørningh. fl subst. horn ‘fremspringende
bakke’ + -ing(e). “Stedet på, ved frem
springet”.
H øru p , Als og Vjl. *1436 H othrup (Vjl.),
1438 Hørwp (Vjl.), *1483 Hodorp (Als),
*slutn. 1400-tallet Høyrop, Hodorp (Als).
fl snarest adj. eller subst. høj, el torp. “Den
højtliggende udflytterbebyggelse” eller
“Udflytterbebyggelsen
ved
(grav-)højene”.
H åb et, Vjl., se Hosby.
H å g eru p , Sv. 1435 Hogærp. fl mandsn.
gida. Hughi, el torp. “Hughis udflytterbe
byggelse”.
H årb y, As. og Skb. *1264 Horby (Skb.),
*1386 Hårby (As.), fl kan være adj. hård
men er dog snarere subst. gida. *harth
‘skov’, el by. “Byen ved, i skoven”.
H åre, As. ca. 1540 Horde. Dativ ental af
subst. gida. *harth ‘skov’.
H å rslev , Od. *1397 Hadersleuæ, 1418
Hadesleff; lokalt [howsle]. fl er forment
lig samme mandsn. gida. H athar som
indgår i Haderslev, s.d. Den lokale udtale
svarer til såvel kort som langt gammel
dansk a, og det må være dette sammen
fald, som har medført den moderne
skriftform med -å-, el lev. ?“H athars
arvegods”.
H åru p , Skb. *1347 Haffuetorp, 1553
Horupe. fl subst. have ‘indhegning’, el
torp. “Den indhegnede udflytterbebyggel
se” eller “Udflytterbebyggelsen ved ind
hegningen”.
H å stru p , Sv. og Vjl. *1386 Horsthorp
(Sv.), 1459 Hostrup (Vjl.). fl dyren. hors,
el torp. “Udflytterbebyggelsen med heste
ne”.

I
-ia. Dette afledningselements urnordiske

form -ia modsvarer et gammeldansk -i.
Det danner ord i intetkøn af lange
stavelser (lang vokal + konsonant eller
kort vokal + to konsonanter). Disse ord
betegner, at der er tale om et område
forsynet med det, det tilgrundliggende
navneord betegner. Sådanne kollektivaf
ledninger er specielt hyppige ved en række
trænavne, således at der f.eks. til trænav
net gida. bök (bøg) dannes et subst. bøki
‘samling af bøgetræer, bøgebevoksning’,
jfr. f.eks. Fruens Bøge. Til kortstavede ord
kan der tilsvarende dannes såkaldte -ja
afledninger, der i gammeldansk vil være
endelsesløse men have i-omlyd hvor dette
er muligt. Til roden *gras- (jfr. tysk Gras,
engelsk grass men nudansk græs) vil der af
et urnordisk *grasja- dannes subst. gida.
*græs, der utvivlsomt er forudsætningen
for stednavnet Grejs.
-ild i, se -aldi.
Ild ved , Vjl. 1407? Ylwith. fl snarest adj.
gida. ill ‘ond, uvenlig’, el gida. with. “Den
dårlige skov”.
Ille b ø lle , Lang. *1412 Ylebølle, 1457
Ylebøle. fl sandsynligvis subst. gida. *yl
‘varme, varm luft’, måske egentlig sigten
de til mosen øst for byen, el bølle.
?“Udflyttergården ved den varmt dam 
pende mose”.
Iller, Åb. 1751 Iller. Muligvis af samme
oprindelse som Iller i Viborg amt, og da
en afledning af roden i adj. gida. ill ‘ond,
uvenlig’ + afledningsendelsen -ara.
?“Det ringe om råde”.
Illeru p , Skb. *1317 Egeltorp, *1416 Illerop. fl det oprindelige navn på Ilsø, gida.
*Ighli “Søen med iglerne”, el torp.
“Udflytterbebyggelsen ved søen Ighli”.
Iliu m , Sv. *1200-tallet lim. Øens navn,
gida. *Ilm, kan modsvare et urnordisk
*elmiö-, der i nærtbeslægtede former i de
øvrige nordiske sprog betyder ‘støj, bra
gen, stærk klang (fra det fjerne), grim lyd’.
Øen har da som f.eks. Omø, se Dansk

Stednavneleksikon bd. 1, navn efter ha
vets buldren mod kysten.
Ilste d , Esb. 1385 Ygylstet. fl subst. igle, el
sted. “Bebyggelsesstedet med iglerne”.
Im m e r v a d , Had. *1486 Emmerwatt,
1623 Emmervad. fl det oprindelige navn
på Sønderå, gida. *Imbra, afledt af den
indoeuropæiske rod *embh- ‘våd, fugtig’,
el vad. “Vadestedet over åen Im bra”, jfr.
illustr. side 70.
im p e r a tiv n a v n e . En lille del af de danske
stednavne har som det ene led en bydemå
de (imperativ) enten føjet til et biord eller
til et navneord. Navnene er normalt ikke
ældre end fra 1600-tallet og bæres som
oftest af kroer eller enlige huse. Jfr.
nedenfor Snur-om og Styrt-om.
-ing(e). Denne afledningsendelse har i
nutiden to hovedformer, -ing i Jylland
(dog undertiden Bramminge og Jellinge)
og -inge på øerne. Bag de nuværende
navne på -ing(e) skjuler der sig forskellige,
nært beslægtede afledningsendelser. Først
og fremmest kan udskilles en række navne,
hvor den oprindelige form er -ung (evt.
-unge), hvilket viser sig ved at det første
leds vokal ikke er blevet ændret af noget
efterfølgende i. Derved er opstået forskelli
ge former som Kattinge (med -ung)
overfor Ketting(e) (med -ing). Dernæst
kan navnene på -ing(e) i al fald i teorien
være gamle indbyggernavne, svarende til
moderne former som alsing om indbygger
på Als, men det er dog ikke sikkert, at
denne type er særlig gammel. I al fald
viser den sjældent i-omlyd, og når indbyg
gerne i Løgum kaldes lyminger, kan
denne betegnelse ikke være dannet før end
engang i middelalderen, hvor dette navns
dativ pluralis form på -um er stivnet som
normalformen af navnet. Langt det største
antal af -ing(e)-navnene er utvivlsomt
neutrumsafledninger på -ia, i enkelte
tilfælde måske til indbyggerbetegnelser,
men hyppigst sikkert med umiddelbar
stedsbetegnende betydning. Enkelte af de

-in g (e) ’ ^9

Immervad (se side 69) betyder
egentlig “ Vadestedet over åen
I m b r a \ Navnet er nu knyttet
til en bekendt bro sydvest fo r
Skovby i Vedsted sogn. Vest fo r
H jarup Mose ved Vester Im 
mervad må imidlertid middelal
derens okse- eller hærvej have
passeret Sønderå. D et er sikkert
denne lokalitet den ældste form
a f navnet Immervad sigter til.
Endnu omkring 1930 f i k man
på stedet et tydeligt indtryk af,
hvor bogstavelig betydningen
''vadested1 må være i de mange
gamle navne, der indeholder
ordet vad. (E fte r foto a f H .
Hejselbjerg Poulsen i Egnen
omkring Vojens.)

moderne navne på -ing(e) er gamle
entalsord, hvilket viser sig ved, at de har
kunnet sammensættes med -s, hvis de har
været af hankøn, men også gamle hun
kønsord på -ing(e) forekommer af og til.
Førsteleddet i mange af navnene viser
betydningsmæssig tilknytning til topogra
fiske begreber (Bellinge, Bæring), til
floraen (Birkende, Bregninge) eller særlig hyppigt i denne del af landet - til
faunaen (Ketting, Hynding, Kiding).
Afledningsendelsen kan, navnlig på Fyn,
falde sammen med udtalen [-ind] af det

gamle afledningselement -und, hvorved
der opstår former som bl.a. Birkende.
Enkelte navne som i nutiden ender på
-ing(e) kan have anden oprindelse, oftest
indgår da ordet eng eller eventuelt vang.
Med forbillede i navne, hvis førsteled
ender på -1, har der løsrevet sig et af og til
anvendt -linge-suffiks, og på samme måde
kan et -ninge have faet en friere anvendel
se.
In g slev , As. *1348 Ingessløue, 1440 Ingesløff. fl mandsn. gida. *Ingir, el lev.
“Ingirs arvegods”.

J
Esb. 1295 Jam thorp. fl
mandsn. glda. *Iammi, el torp. “Iammis
udflytterbebyggelse”.
J eg eru p , Had. 1462 Egrip, Igrip, 1501
Egherup. fl træn. eg eller subst. glda. *ëki
‘egebevoksning’, el torp. “Udflytterbe
byggelsen med egetræerne”.
J ejsin g , Tøn. * 1272, 1364 Exing. fl subst.
aks -I- -ing(e). “Stedet med aksene”.
J e k se n , Skb. *1347 Exynghzen, 1409
Exenn, 1554 Exen. fl vel subst. aks +
-ing(e). “Stedet med aksene”. I den ældste
form må ‘zen’ (tidligere også læst ‘eten’)
være fejlagtigt og vedrører ikke navnet.
J e llin g , Vjl. *ca. 1200 Ialang, Ialing, Saxo
Ialungam (latinsk akkusativ), *1231 Jalinge. fl snarest adj. glda. *jal, urnordisk
*elwa-, svarende til oldhøjtysk elo ‘gul’ +
-ung. “Det gule (gultbevoksede) sted”.
J e ls , Had. *1231 Jarlsæ. fl subst. jarl, el
sø, glda. sæ. “Jarlens sø”.
J e n n u m , Vjl. 1480Jenum. fl træn. ene, el
glda. hëm. “Bebyggelsen ved enebærbuske
ne”.
J en sg å r d , Vjl. (hgd.). ca. 1300 Ynes, 1462
Ænsgard. fl er et stednavn, hvis fl er
træn. glda. *î ‘taks’, el næs “Næsset med
takstræerne” ; VLgård. “ (Herre-)gården på
Inæs”.
J erle v , Vjl. *1231 Jarlæzhæreth, *1248
Jarløf, 1253 Jarløfheræth. fl kunne være
subst. jarl, el lev eller et tilsvarende
sammensat navneord, glda. *jarlaléfm ed
såkaldt haplologisk forkortelse af den
midterste stavelse (som i Kirkegård til
Kærgård). ?“Jarlernes arvegods” eller
“J ariearvegodset”.
J ern e, Esb. 1289 Iarne. Oprindelig sogne
by, nu del af Esbjerg. Dativ ental af subst.
jern, muligvis i betydningen ‘grus’. “ (På,
Ved) jernet el. gruset”.
J ern h y t, Had. *1475 Hutten, 1524 Jernhutte. Subst. jernhytte ‘smeltehytte’. Nav
net må sigte til udvinding af myremalm.
J ern v ed , Esb. *1259 Jarnw ith, ca. 1290
Iarnwi. fl subst. jern, el glda. with.
J an d eru p ,

“Skoven hvor der er (udvindes) je rn ”.
J e r so r e , Od. *1353 lersøre, 1409Jerlsoo-

re. Navnets ældste former vedrører en
hovedgård, der blev nedlagt omkring
1520, men hvoraf der stadig kan findes
rester ved den nuværende landsby. Lands
byen kaldes oprindelig Ore eller Oreby.
fl subst. jarl, el subst. glda. wara ‘udyrket
areal, udm ark’. “Jarlens udyrkede areal”.
J e r str u p , Od. (hgd.). 1328 Jærpælstorp.
fl mandsn. glda. Iarpulf, el torp. “Iarpulfs udflytterbebyggelse”.
J e ste d , Tøn. *1231 Estath, 1291 Eestath.
fl det oprindelige navn på en del af
Kongeåen, glda. *Ësa, dannet til roden i
verbet glda. *ësa ‘fare frem med voldsom
hed el. stærk fart’, el sted. “Bebyggelsesste
det ved åen Esa”.
J e str u p , Als. *1423 Jastorp, 1483 Jesstorpp. fl sandsynligvis subst. glda. *hiassi ‘isse’, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
den isseformede høj”. Der skelnes nu ofte
mellem Over og Neder Jestrup.
J o r d lø se , Sv. 1340 Yoorløsø; lokalt [jolse]. fl subst. jord, el løse. “Græsgangen på
den særlige jo rd ”.
J o rd ru p , Esb. *ca. 1325 Jorthorp. fl
subst. jord, el torp. “Udflytterbebyggelsen
på, med den særlige jo rd ”.
J u e lsb e r g , Sv. (hgd.). Hovedgården
oprettet til stamhus i 1797 af enken efter
Gregers Juel ; se herregårdsnavne.
J u e ls m in d e , Vjl. fl slægtsnavnet Juel
efter Niels Juel Reedtz, der lod færgegår
den bygge i 1813, el minde ‘(god)
erindring’ ; jfr. minde ‘munding’. Se illustr.
side 72.
J u lleru p , Od. 1571 Julleruppe. fl
mandsn. glda. Iuli, el torp. “ Iulis udflytterbcbyggelse”.
J u u lsk o v , Sv. (hgd.). 1365 Jwlskough. fl
snarest dyren. glda. iughul ‘pindsvin’, el
skov. “Skoven med pindsvinene”.
Ju v re, Tøn. 1291 Øri, 1524 Orrye, 1542
Yre, Vre, 1588 Iffuere, Jyffre; lokalt
[ju re]. Den ældste form lader sig utvun-
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Gengivelse a f den malede dekoration som prydede
indgangen til Juelsminde (se side 71 ) færge g å rd fra den
blev bygget i 1813 til den brændte i 1960. Omkring
færgegården opstod det moderne bysamfund, der altså med
god grund daglig kan mindes bygherren N iels fu e l
Reedtz fr a herregården Palsgård, hvor originalen til
illustrationen opbevares. Efter Vejle amts årbog 1978.

gent forklare som subst. gida. *øri ‘om rå
de med grus, gruset strandbred’. De yngre
former, herunder den lokale udtale, må da
opfattes som udsporinger, snarest opstået
ved at præpositionen “i” er smeltet
sammen med den foransatte artikel +
selve navnet. ?“ (I) det grusfyldte om rå
de”.
J y lla n d . *890-erne Gotland, *1075 J u t
land. fl er folkenavnet jyder, der kendes
allerede i 400-tallet i en engelsk kilde, el
land. “Jydernes landom råde”. Den ældste
forms G- skyldes skriftnormen i den
oldengelske kilde. Der skelnes siden 1200tallet mellem Nørre Jylland og Sønder
Jylland, nu ofte skrevet i et ord. Selve
folkenavnet jyder er muligvis identisk med
et ord, der betyder ‘mænd’.
J y n d ev a d , Tøn. *ca. 1230 Jotenw ath,
*1238 Jønewath, 1504 Jvnnewow. fl
subst. jætte, gida. iotun, el vad. “Vadeste
det hvor der (efter folketroen) er jæ tter”.
J ø r g e n sø , Od. *1782 Jørgensøe Bye. Fire
gårde udflyttet fra Bårdesø i slutningen af
1700-tallet. fl mandsn. Jørgen efter to af
de første udflyttere (Jørgen Rasmus og
Jørgen Akke), el sø er dannet i analogi
med Tørresø og Bårdesø, der begge
oprindelig ender på -hus.

K
K ab d ru p , Had.

1473 Kopdorppe. fl
mandsn. gida. Kabbi, el torp. “Kabbis
udfly tterbebyggelse”.
K a lek o , Sv. *1477-ca. 1500 Kallekotte,
1551 Kaldkade. fl adj. kold, el subst.
kåd, gida. kot ‘hytte’, “Den kolde (fattige,
uopvarmede) hytte” eller et tilsvarende
sammensat navneord gida. *kaldækot
‘kold hytte’. Jfr. Koldkåd nedenfor.
K a lh a v e, Skb. *1396 Kalhaffue, 1488
Kalhaff. fl dyren. kalv, el have. “ Indheg
ningen med kalvene”.
K a lsb ø l, Vjl. 1546 Kalsbølle. fl dyren.
kalv, el bølle. “Udflyttergården med
kalvene”.
K a lv slu n d , Tøn. *ca. 1325 Kalfslwnd. fl
dyren. kalv, el lund. “Den lille skov med
kalvene”.
K a p p en d ru p , Od. (to steder). *1397
Cabedorp (Rolsted sogn), 1610 K abdrup
(Hjadstrup sogn), fl mandsn. gida. K ab
bi, el torp. “Kabbis udflytterbebyggelse”.
K a r lsv r å , Tøn. *1238 Karlsswhra. fl
mandsn. Karl, el subst. vrå ‘(af-)krog,
hjørne’. “Karls afkrog”.
K aru p , As. 1383 Kadorp. fl enten
mandsn. gida. Kati eller fuglen, gida. kä
‘allike’, el torp. “Katis udflytterbebyggel
se” eller “Udflytterbebyggelsen med alli
kerne”.
K a slu n d e, As. *1455 Kalslunndth, 1468
Kalslund. fl dyren. kalv, el lund. “Den
lille skov med kalvene”.
K a s se b ø lle , Lang. 1426 Kasebølæ. fl
subst. gida. kasi ‘dynge’ eller mands(til)n.
gida. Kasi, el bølle. “Udflyttergården ved
dyngen” eller “Kasis udflyttergård”.
K a s s e m o s e , Od. 1682 Kasze Mosze.
Navneformen fra 1682 vedrører en mose,
idet bebyggelsen ved denne først er opstået
i slutningen af 1800-tallet. fl snarest
planten, karse, el mose. “Mosen hvor der
vokser (brønd-)karse”.
K a s sø , Åb. 1436 Casse, fl muligvis subst.
karl eller mandsn. Karl, el muligvis høj.
“Mandens (el. Mændenes) høj(e)” eller

“Karls høj(e)”. Ikke mindre end 69 høje i
sognet (Hjordkær) er sløjfet eller ødelagt.
K a ste l, Sv. her? *1326 Kaster, 1479
Kastel. Subst. kastel ‘borg’. Der kendes
dog ingen borg ved bebyggelsen, men der
er muligvis forbindelse med en forsvundet
hovedgård i det nærliggende Villumstrup.
K a stru p , Had. 1421 Casdorp. fl sandsyn
ligvis mandsn. Karl, el torp. “Karls
udflytterbebyggelse”.
K a stv rå , Had. her? 1317 Kastæwra,
*1475 Castwra, 1501 Karlswraae; lokalt
[kastre]. Mens det kan være usikkert om
den ældste form hører til her, vedrører de
to yngre former med sikkerhed denne
bebyggelse. Formen fra 1501 må udtrykke
en overkorrekt, men fejlfuld gengivelse af
fl som er subst. kast ‘inddiget jordstykke’,
el subst. vrå ‘(af-)krog, hjørne’. “Den
inddigede afkrog”.
K a trin eb jer g , As. (hgd.). Gården er
oprettet i 1803 af Julius Eibe. Det vides
ikke, hvem gården er opkaldt efter; se
herregårdsnavne.
K a try d e, Als. 1604 Kattroye. fl dyren.
kat, el subst. gida. *rÿthi ‘rydning’ eller
‘samling af unge træer, sm åkrat’. “Ryd
ningen (el. Småkrattet) med kattene”.
K a tteg a t. Oprindelig hollandsk navn med
betydningen ‘kattehul’, sigtende til snæ
ver og farlig passage. Navnet kendes siden
1650-erne. På 1600- og 1700-tallets kort
benævnes det nuværende Kattegat nor
malt Skagerrak, mens farvandets ældre
navn er nævnt under Codan i Dansk
Stednavneleksikon bd. 1.
K a tterø d , Sv. *1412 Kathæreuthe, 1493
Katery. fl dyren. kat, el subst. gida.
*rÿthi ‘rydning’ ellersom i jysk ‘samling af
unge træer, småkrat’. “Rydningen (el.
Småkrattet) med kattene”.
K a ttru p , Skb. *1207 Cattorp. fl dyren.
kat eller mandsn. gida. Kati, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med kattene” eller
“Katis udflytterbebyggelse”.
K a v slu n d e, As. *1295 Kauæslund, 1440
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Kawetslund; lokalt [kaws'lywne]. fl er
et oprindeligt stednavn. Måske som fore
slået i Danske sø- og ånavne egentlig
navnet på en lille sø, nu mose, øst for
sognekirken. Denne sø kaldes i 1682
Kallens Kier og på matrikelkortet 1805
Kaalen, hvilket kan forstås som bestemt
form afsubst. kavl ‘rund træstok, kævle’ og
som sønavn “Søen der ligner en kævle”
eller “Søen som ligger ved en kævlebelagt
vej”. Det foreslåede sønavn stemmer dog
dårligt overens med de middelalderlige
former af Kavslunde, der isoleret betrag
tet snarere kunne indeholde et stednavn
gida. *Kåwæ med som fl fuglen, gida. kä
‘allike’, el subst. gida. wæ ‘(hedensk)
helligdom, vi’; el lund ??“Den lille skov
ved Kåwæ” eller ??“Den lille skov ved
søen K avl”.
K egn æ s, Als. 1373 Kcgnæs, 1460Kekcnisse. fl subst. gida. *kæki ‘kæbe’ eller
snarere dette ord anvendt som navn på
hele næsset, idet en forsvundet borg ved
næssets rod kaldes Kegborg (*1423 Kegemborch), el nas. “Det kæbeformede
næs” eller “Næsset Kæki”.
K ejru p , Od. *1385 Kedrop, Kerope, 1438
Kæderop. fl mandsn. gida. Kæti, el torp.
“Kætis udflytterbcbyggelse”.
K eld sn o r, Lang. 1682 Kields Nord,
Keelsnor. fl mandsn. Keld, el nor. “Kelds
havvig”.
K elleb y , Od. 1421 Keldæby. fl subst.
kilde, el by. “Byen ved kilde(r)n(e)”.
K elleru p , Sv. *omkring 1329 Kieldrop, fl
subst. kilde, el torp. “Udflytterbcbyggelsen ved kilde(r)n(e)”.
K elst, Esb. 2. halvdel 1400-tallct Kclst.
Navnet er formentlig sammensat med som
fl mandsn. Keld, el sted. “Kelds bebyg
gelsessted”.
K e lstr u p , Had. og Od. *1451 Ketelstorp
(Had.), *1493 Kedclstorp (Od.), fl
mandsn. Keld, el torp. “Kelds udflytter
bebyggelse”.
K erte, As. *1295 Kerte. Oprindelig navn
på en del af den forbipasserende Brændeå,
gida. *Kærta, afledt afsubst. gida. *kart,
der i andre nordiske sprog har betydnin
gen ‘knudret, stenet el. tuet terræn’. Åens
navn har da oprindelig betydet “Den der
løber i et tuet terræn”.
K e r te m in d e , Od. (kbst.). *1350 Kertencmunde, *1412 Kiertheminde, 1430 Kirtemynnæ. fl sandsynligvis det oprindelige
navn på Kerteminde Fjord, gida. *Kirta,
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afledt af en rod med enten betydningen
‘ujævnhed’ eller ‘indskæring’, el minde.
“Fjorden Kirtas m unding”. Jfr. Kertinge
og ill. ved Kølstrup.
K ertin g e, Od. *1385 Kyrtinge, 1470
Kirtingæ. fl det oprindelige navn på
Kerteminde Fjord, gida. *Kirta, som også
indgår i Kerteminde, s.d. -I- -ing(e).
“Stedet (for beboerne) ved fjorden K irta”.
K estru p , Had. (to steder). *1231 Kyrstrop (Hoptrup sogn), 1501 Kierstrup
(Jegerup sogn), fl tiln. gida. Kirt, el torp.
“Kirts udflytterbebyggelse”. I H optrup
sogn skelnes der siden 1700-tallet ofte
mellem Neder og Over Kestrup.
K ettin g , Als. *1200-tallet Ketyngy. fl
dyren. kat -I- -ing(e). “Stedet med katte
ne”.
K id in g , Ab. 1543 Kydingh. fl dyren. kid
+ -ing(e). “Stedet med kiddene”.
k ild er. De ældste stednavneformer, som
danner grundlaget for den sproglige
tolkning af leksikonnets navne, stammer
fra en række forskellige kilder. Men
hovedmængden af former ( = belæg)
stammer fra såkaldte diplomer eller breve.
Disse breve er for langt størstedelens
vedkommende retslige dokumenter om
handlende køb og salg, mageskifter, testa
menter, gaver og domme vedrørende fast
ejendom. Da retshandlingerne bevidnedes
af navngivne personer anført med deres
hjemby er det klart, at disse breve, hvoraf
der fra middelalderen kendes om ved
30.000, indeholder et meget stort antal
person- og stednavne. Vigtige kilder til
gamle stednavneformer er endvidere en
række jordebøger og andre opregninger af
fast, afgiftspligtig ejendom specielt i kon
gens eller kirkens besiddelse. De allerfleste
kilder indtil 1400-tallet er affattet på latin,
men stednavnene og mange af personnav
nene er gengivet på datidens dansk.
Stednavneformer fra 1500- og 1600-tallet
findes i en lang række utrykte breve og
jordbøger opbevaret i landsarkiverne og
Rigsarkivet. Mange enkeltkilder er dog
trykt, vigtigst rækken af Kancelliets Brev
bøger 1551-1645 Kbh. 1885ff. og Kronens
Skøder 1535-1765 Kbh. 1892ff. For na
tur- og marknavnenes vedkommende er
hovedkilden den utrykte samling på 1691
markbøger udarbejdet i forbindelse med
Chr. V ’s matrikel i årene 1681-83. Det
middelalderlige brevstof er udgivet for
tiden indtil 1370 (endnu 4- 1238-49) i

Kegnæs skylder sit navn, at det er blevet sammenlignet med en kæbe. M uligvis således at Hørup H av, der adskiller
områdetfra det øvrige A ls, er blevet betragtet som en mundhule. I a lfa ld ved man fr a talrige gamle marknavne a f typen
Bukserne og Vimmelskaftet, at fo lk også fø r flyvemaskinernes tid havde gode evner til at anskue arealer set oppefra.
Udsnit a f Geodætisk Instituts VSK , 1783. Copyright (gengivet i 2 /3 str.).

Diplomatarium Danicum med oversættel
se til moderne dansk i Danmarks Riges
Breve, begge Kbh. 1938fF. Det øvrige
middelalderlige brevstof kan findes gen
nem Repertorium diplomaticum regni
Danici mediævalis 1. og 2. række Kbh.
1894-1939, hvori hidtil utrykte breve er
gengivet, og hvor der er henvisning til
trykkested for de breve der da allerede var
trykt andre steder. En udførlig gennem
gang af kilderne til Danmarks stednavne
findes i Stednavneforskning 1, Kbh. 1972
ved Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen.
K ile, Od. *1447 Kilegard, 1493 Kilæ.
Subst. kile ‘kileformet areal’, sigtende til
det syd for gårdene liggende smalle
engareal, som også har givet navn til
Ejlby, s.d.
K illeru p , Od. *1327 Kiiletorp. fl subst.
kil ‘kile, kileformet areal’, el torp. “Udflyt
terbebyggelsen på det kileformede areal”.
K in d erb a lle, Lang. 1478 Kynbale. fl
subst. kind ‘bakkeskråning’, el balle.
“Landsbyafdelingen på bakkeskrånin
gen”. Byen omtales ældst 1328 som
Kinnæfæmting, hvor der til forleddet er
føjet subst. femting ‘femtedel’ angivende
landsbydelens størrelse. Landsbyen kan
antages at have udgjort en del af Tryggelev svarende til de nyere navne Nørreballe, Sønderballe og Østerballe om dele af
Tryggelev.
K in d stru p , As. 1470 Kynstrop. fl det

oprindelige navn på den nuværende
Kindstrup Mose, gida. * Kinnsø, med som
fl subst. kind ‘bakkeskråning’, el sø ,
“Søen nedenfor bakkeskråningerne” (ved
Gelsted, Hønnerup og Ejby) ; el torp.
“Udflytterbebyggelsen ved Kinnsø”.
K irk eb y , Sv. m.fl. *1348 Kirkeby, fl
subst. kirke, el by. “Byen med kirken”.
K irk en d ru p , Od. *1374 Kirkæthorp,
1528 Kyrckendruppe. fl subst. kirke, el
torp. Kirkendrup har aldrig været sogne
by, og i middelalderen og senere kendes
der kun kron- og adelsgods i byen. Navnet
vedrører snarest et tilhørsforhold, der går
tilbage til før navnets ældste overlevering.
?“Udflytterbebyggelsen der tilhører en
kirke”.
K irk e Søby, As. *1345 Søby, 1393 Seby.
fl subst. sø, el by. “Byen ved søen”. Kirke
adskiller siden 1600-tallet navnet fra Sø
Søby.
K ir k h o lm , Vjl. 1579 Kirckholm. fl subst.
kirke, el holm. “Holmen med kirken” (As
kirke).
K isk elu n d , Ab. 1493 Kisbelunt, 1499
Kyszkelunt; lokalt [kesge'lu n]. fl er
utvivlsomt et stednavn, der som fl
sandsynligvis har det indlånte subst. kis
‘sten’, der indgår i tre navne Kisbæk i
Nord- og Sydslesvig, el snarest kær, og
navnet har da betegnet den nuværende
Storemose, “Det stenede kær”. Hvis den
ældste forms -b- er korrekt, hvad dog
ingen yngre former tyder på, kunne el

Kiskelund • 75

tillige være bak; el lund. “Den lille skov
ved ?Kiskær”.
K isse n d r u p , Sv. *1408 Keszenndrup,
1414 Kørsendorp. fl kvinden. Kirstine
(Kirsten), el torp. “Kirstines udflytterbe
byggelse”.
K jeld k æ r, Vjl. (hgd.). 1366 Kiældkyær.
fl subst. kilde, el kar. “Kæret med, ved
kilde(r)n(e)”.
K la k rin g , Vjl. *1420 Clachrund, 1453
Klackerundh. fl subst. gida. *klakk
‘forhøjning’, el subst. gida. rund ‘bæk’.
“Bækken fra forhøjningen”.
K la ttru p , Vjl. Navnet der foruden i
Smidstrup sogn, Holmans herred, fore
kommer flere steder i landet om helt unge
bebyggelser er dannet med forbillede i
Zør/?-navnene og har som fl verbet klatte,
sigtende til spredt bebyggelse.
K la v se b ø lle , Lang. 1442 Klaxebøle, 1460
Claussebølle. fl mandsn. gida. Klakk, el
bølle. “Klakks udflyttergård”.
K lejs, Vjl. 1474 Kiese. Snarest det oprin
delige navn på Klejskær med som fl subst.
klæg ‘leret dynd’, el sø. “Søen med det
lerede dynd”.
K lin g b jerg , Als. 1604 Klingenberch.
Navnet på bebyggelsen, der er opstået
efter at landsbyen Mellet blev nedlagt, er
sandsynligvis et fra Tyskland indlånt
navn, der ofte forekommer som gadenavn
i danske købstæder. Navnet er sammensat
med det tyske subst. Klinge ‘bæk som
sprænger sig vej gennem en bjergkløft’.
Navnet forekommer flere steder i Tysk
land, men de danske lokaliteter er snarest
opkaldt efter en by og borg ved floden
Main.
K lin g str u p , Sv. (hgd.). *1351 Klinstrop,
1394 Cleynæstærp. fl muligvis mandsn.
gida. *Klængir, el torp. ?“Klængirs udfly tterbebyggelse”.
K lin te, Od. *1348 Klintæ. Dativ ental af
subst. klint. “ (På) klinten”. Navnet sigter
til kirkens beliggenhed. Den omtales
endnu omkring år 1600 som ‘ligger på en
klinte ud mod havet’.
K lin teb jerg , Od. 1776 Klintebierghuus.
Havnen er opstået omkring et lodshus
opført i 1746 nedenfor banken K linte
bjerg, hvis fl er subst. klint, el bjerg. “Den
klinteformede bakke”. Hele området ud
gjorde tidligere en ø kaldet Klinteø.
I K lin tin g , Als. *1200-tallet Glintyngy. fl
subst. klint + -ing(e). “Stedet ved klin
ten”.

76 • Kissendrup

II K lin tin g , Esb. ca. 1440 Klyntom, 1502

Klentendh, 1545 Klenten, 1587 Klinthing. Dativ flertal af subst. klint, hvis
endelse -um senere er omtydet til -ing(e).
“ (På) klinterne”.
K lip lev , Ab. *1231 Klyppælef, 1285 Klippæløf. fl snarest mandsn. gida. *Klippi,
el lev. ?“Klippis arvegods”.
K lo v b o rg , Skb. 1407? Kloburgh, 1453
Klabwrgh. fl enten subst. klo, sigtende til
et kloformet bakkeparti eller subst. gida.
*klö, klä ‘kløft’, el borg. “Bakken der
minder om en klo” eller “Den kløftede
bakke”.
K lo v to ft, Åb. *1334 KloutofTt. fl subst.
gida. *klovi ‘kløft’, el toft. “Bebyggelsesa
realet ved kløften” (hvori Rødå løber).
K lø jin g , Tøn. *ca. 1400 Cløyng, 1531
Kløing. fl muligvis subst. gida. *klö
‘kløft’ + -ing(e). ?“Stedet ved kløften”.
Navnet må i så fald sigte til beliggenheden
ved den nord for liggende mose, der dog
ikke udmærker sig ved noget særligt
kløftagtigt præg.
K lø v en , Øhav. Fjord ved Ommel. 1646
Klevyd. Bestemt form af subst. gida. *kløf
‘kløft’.
K n a b b eru p , Vjl. *1488 K nabdrup, 1502
Knabdrvp. fl muligvis tiln. gida. *Knabbi, el torp. “Knabbis udflytterbebyggel
se”. Der skelnes siden 1500-tallet mellem
Over (tidligst: Øster), Mellem og Neder
K nabberup.
K nud, Had. *1422 Knud. Subst. knud(e)
‘lille bakke, bakkeknude, knold’. Byen har
formodentlig navn efter det nuværende
Knudshoved ved Lillebælt.
K n u d sb ø l, Esb. 1503 Knwtzbøllæ. fl
mandsn. Knud, el bølle. “Knuds udflyt
tergård”.
K n u d sb ø lle, Øhav. 1454 Knutzbyl. fl
mandsn. Knud, el bølle. “Knuds udflyt
tergård”.
K n u d sh o v ed , Sv. *1413 Knutz houeth. fl
subst. knud(e) ‘lille bakke, bakkeknude,
knold’, el hoved. “Det knudeformede
fremspring”.
K o elb jerg , Od. *1460 Kaelberg, *1493
Kolbiergh, 1500 Kolberigh. fl subst.
gida. koli ‘afrundet bakke’, el bjerg. “Den
afrundede bakke”.
kog. Et sydfra indlånte ord, der betegner et
stykke inddiget marskland.
K o g sb ø l, Tøn. 1393 Cuxbyl, 1400 Koxbølæ. fl mandsn. gida. Kokk, el bølle.
“Kokks udflyttergård”.

Knudshoved ved Nyborg kendes a f enhver, der har taget turen mellem Sjælland og Fyn. Også i 1659flokkedes skibene om
det lille men markantefremspring. Her er det dogfjendtlige, svenske skibe, der sammen med landtropper deltager i slaget
ved Nyborg d. 25. november. Stik efter tegning a f Eric Dahlbergh (1625-1703; K gl. B ib i.).

K o g sb ø lle , Sv. *1386, 1414 Koxbøle. fl

mandsn. gida. Kokk, el bølle. “Kokks
udflyttergård”.
K o g tv ed , Sv. 1462 Kobetwedh. fl mulig
vis subst. gida. kovi, der tidligere i fynsk
betød ‘lille hytte, bod’, el tved. “Rydnin
gen med de små hytter”.
K o k sp a n g , Esb. *1446 Kock spangby,
1506 Kocspangh. fl fuglen, kok ‘(ur-,
ager-)hane’ eller mandsn. gida. Kokk, el
subst. spang ‘gangbræt’. “Gangbrættet
hvor der er (ur-, ager-)haner” eller
“Kokks gangbræt”. Kokspang ligger ved
Hostrup Bæk.
K o ld b y , Tøn. 1543 Koldebuy; lokalt
[koljby]. fl subst. gida. *kalda ‘kold
kilde’ eller bestemt form afadj. kold, el by.
“Byen ved den kolde kilde” eller “Den
kolde by”.
K o ld in g , Vjl. (kbst.). *1231 Kaldyng,
1236 Kaldingh. Snarest det oprindelige
navn på Kolding Å, gida. * Kaldung,
afledt med -ung af adj. kold. “Den kolde
(å)”.
K old k åd , Tøn. 1510 Kolkadhe, 1548
Kolckodt. fl adj. kold, el subst. kåd,

gida. kot ‘hytte’, “Den kolde (fattige,
uopvarmede) hytte” eller et tilsvarende
sammensat navneord gida. *kaldækot
‘kold hytte’. Navnet forekommer en række
steder i landet i til dels stærkt ændrede
former, Dansk Stednavneleksikon bd. 1
under Kollekolle, bd. 2 under Koldby og
ovenfor under Kaleko. N år Koldkåd ved
Løgumkloster bevarer forbindelsen til sin
oprindelige form, må det skyldes, at subst.
kåd i betydningen ‘hus, husmandssted’
stadig er levende i sønderjysk.
K o lle m o r te n , Vjl. ca. 1407 Kallæ M ar
tin, *1466 Kollemorten; ['kålje.mo’den].
Navnets udtale og skriveformer forklares
enklest ved at godtage en tidligere fremsat
forklaring, at første led er adj. kold og
andet led helgennavnet Morten (M artin).
Navnet kan have været knyttet til et
forsvundet kapel eller til en forgænger for
sognekirken, Øster Nykirke. I al fald
peger naturnavnene Kirkebanke, Kirke
damme og Korsmose ved Nørre Kolle
morten herpå, ligesom både den enligt
liggende sognekirke, der ligger ved en
helligkilde, og præstegården ligger i Nørre
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Kollemorten ejcrlav. Adj. kold kan enten
høre sammen med Sankt Mortens navn,
idet hans ene festdag, 11. november, har
kunnet kaldes ‘Kolde M orten’ i modsæt
ning til hans festdag 4. juli. Adj. kold kan
dog også sigte til stedets høje og udsatte
beliggenhed eller til ringe landbrugsjord.
I følge en anden forklaring af navnet er det
sammensat af adj. kold + subst. mark
eller gida. *mar ‘sump’ + tun ‘indheg
ning’. En sådan navnedannelse er dog ikke
sandsynlig. Kapeller og kirker har re
gelmæssigt værnehelgen efter deres ind
vielsesdag men kan efter ansøgning få
denne ændret, og Øster Nykirke, der
omtales som viet til sankt Peder, kan
således godt have forbindelse med Kolle
morten. Hvis adj. kold sigter til stedlige
egenskaber, således som det opfattes i en
gejstlig beskrivelse fra 1730-erne, må
navnet opfattes som givet i modsætning til
en anden lokalitet * Morten, der dog ikke
kendes. Der skelnes siden 1500-tallet
mellem Nørre og Sønder Kollemorten.
K o lleru p , Vjl. *ca. 1325 Koldorp. fl
mandsn. gida. Kolli, el torp. “Kollis
udflytterbebyggelsc”.
K ollu n d , Ab. *1451 Kalund, 1483 Kalundth. fl fuglen, gida. kä ‘allike’, el lund.
“Den lille skov med allikerne”.
K o ish a v e, Od. 1475 Kolshawe. fl
mandsn. gida. Kol(l), el have. “Kol(l)s
indhegning”.
K o lsn a p , Had. 1460 Kolsnabbe. fl sna
rest mandsn. gida. Kol(l), el subst. gida.
nabb ‘fremspring’. “Kol(l)s terrænfrem
spring”.
K o lstr u p , Had. og Ab. 1335 Kolsthorp
(Ab.), 1541 Kolstrwp (Had.), fl mandsn.
gida. Kol(l), el torp. “Kol(l)s udflytterbe
byggelse”.
k o m m u n e n a v n e . Med overgangen til de
nuværende primærkommuner pr. 1. april
1970 opstod i visse tilfælde behov for nye
kommunenavne. I de fleste tilfælde fik den
nye kommune navn efter den by, hvor
administrationen placeredes, men nogle
kommuner antog helt nye navne, der så
vidt muligt uden at fremhæve nogen
bestemt del af den nye kommune kunne
stå som indbegrebet af hele området.
Områdenavne, navne på karakteristiske
naturlokaliteter eller navne på centralt
beliggende men lidet kendte bebyggelser
toges i brug som kommunenavne, således
f.eks. Helle og Sydals.
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K o n g eå en . 1698 Kongcaa. fl subst. kon

ge, el å. “Åen som danner grænse mod
kongens del af D anm ark”. Kongeåen som
tidligere kaldtes Skodborg Å, danner på
en stor del grænse mellem det hertugelige
Sønderjylland (Slesvig) og det kongerigske Nørrejylland.
K o n g sb jerg , Tøn. 1503 Kunghenszberghe. fl subst. konge, el bjerg. “Kongens
bakke”. Anledningen til navnet er ukendt.
Kongen eller kongeriget vides ikke at have
haft ejendomme i byen.
K o n g sh ø j, Sv. 1563 Kongenns høy. fl
subst. konge, el høj. “Kongens høj”.
Anledningen til navnet, som i 1500-tallet
kun vedrører en høj, er ukendt.
K o n g sm a r k , Tøn. 1541 Konsmarck. fl
sandsynligvis mandsn. Kunze (tysk kort
form af K onrad), senere forstået som
subst. konge, el mark. “Kunzes m ark”.
K o n k el, Ab. Navn fra 1800-tallet på del af
Gråsten by. Snarest subst. jysk konkel
‘jordklum p, lille højde’.
K o p p en b jerg , As. *1509 Koppelbiergssdaal. Bebyggelsen der er opstået i slutnin
gen af 1800-tallet, har navn efter en bakke
på grænsen mellem Kirke Søby og Flemløse sogne, fl subst. kobbel ‘indhegning,
indhegnet m ark’, el bjerg. “Bakken ved
indhegningen”.
K o rin th , Sv. Opkaldt efter den græske by
Korinth. Samtidig med Korinth, der
oprindelig blot var en spindeskole, navn
gaves i 1787 et meget stort antal gårde og
huse i Brahetrolleborgs omegn af godseje
ren Johan Ludvig Rewentlow, dennes
hustru Sybille Schubart og digteren Jens
Baggesen ved opkaldelse dels efter uden
landske byer dels efter abstrakte, kon
struerede begreber sigtende til ro, håb,
glæde, fremgang m.v. som f.eks. Agerspris,
Planteheld, Nøjsomhed.
K o rk en d ru p , Sv. 1433 Korpedorpp. fl
tiln. gida. *Korpi, el torp. “Korpis
udflytterbebyggelse”.
K o rn in g , Vjl. *1305, 1453 Korning. fl
subst. korn + -ung. “Stedet hvor der
dyrkes korn”.
K o rsh a v n , Øhav. 1400-tallet, *1453
Korsshaffn. fl subst. kors, el havn. “Den
med et kors afmærkede havn”.
I K oru p , Od. *1288 Korøpe, 1383 Kordorp. fl er som i Biskorup, s.d., snarest
mandsn. gida. Korni eller subst. korn, el
torp. “Kornis udflytterbebyggelse” eller
“Udflytterbebyggelsen hvor der dyrkes

Korinth er kun ét a f en lang række navne i Brahetrolleborgs omegn, som er udmøntet ved et storstilet navngivningsarbejde
i 1787. På kortudsnittet med arnestedet Brahetrolleborg øverst til højre ses en lille del a f begge de anvendte
navngivningstyper. Dels opkaldelsesnavnene med Korinth og ( mod syd) Uddevalla og Karlskrona, dels ( mod nord) de
modebestemte, konstruerede navne som Blidenborg, Yndigegn, Agerspris, Gladbo, Lykkevalg, Immerkær, Plovheld og
Lundsfryd. Navne a f denne sidste type, somf å r en kolossal udbredelse i 1800- og 1900-tallets danske gård- og husnavne,
har efter alt at dømme deres vugge netop her. Udsnit a f Geodætisk Instituts 4 cm-kort 1312 I I I N Ø , 1 :25 000.
Copyright (gengivet i 2 /3 sir.).

korn”. Til adskillelse fra Biskorup kaldes
sognet siden 1600-tallet undertiden Trøstrup Korup efter nabobyen Trøstrup.
II K oru p , Tøn. *1369 Q uorup, 1504
K orup; lokalt [kvårp]. fl dyren. ko, el
torp. “Udflytterbebyggelsen med køerne”.
K o ste r le v , Od. 1448 Kosstersløff. fl
mandsn. gida. *Kostar, el lev. “Kostars
arvegods”.
K ra g elu n d , Esb., Sv., Vjl., Åb. *1409
Kragelund (Vjl.). fl fuglen, krage, el
lund. “Den lille skov med kragerne”.
K r a g h o lm , Lang. 1472 Kragholm. fl

fuglen, krage, el holm. “Holmen med
kragerne”.
K ra g n æ s, Øhav. 1514 Kragesznesz, 1533
Kracknissz. fl fuglen, krage, el næs.
“Næsset med kragerne”.
I K ra ru p , Esb. 1461 K rararpp; lokalt
[krå’rob]. fl enten fuglen, krage eller
subst. gida. *krä ‘krog, vinkel’ og da
sigtende til beliggenheden ved en drejning
på Kybæk, el torp. “Udflytterbebyggelsen
med kragerne” eller “Udflytterbebyggel
sen ved, i krogen”.
II K ra ru p , Sv. ca. 1300 K rakathorp, 1418
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K radorp. fl fuglen, krage, el torp. “U d
flytterbebyggelsen med kragerne”.
K ra v en se, Esb. *1446 Krantz, 1460 K ra
gens. fl fuglen, krage, el næs. “Næsset
med kragerne”. Navnets udvikling forud
sætter tidligt svind af -e i krage, hvorefter
forbindelsen -kn har faet den normale
jyske udvikling til -vn.
K ra v lu n d , Tøn. *1298 Krakelundt. fl
fuglen, krage, el lund. “Den lille skov med
kragerne”.
K ren g eru p , As. (hgd.). 1514 Krenckeroppe. fl muligvis mandsn. gida. *Krænki,
el torp. “Krænkis udflytterbebyggelse”.
K ro g a g er, Esb. 1683 Krogager, fl subst.
krog, el ager. “Marken i (af-)krogen”.
K r o g sb ø lle , Od. 1409 Krogsbølæ. fl
mandsn. gida. Krök, el bølle. “Kröks
udflyttergård”.
K ro lleru p , Vjl. *1499 Krollerop. fl
mandsn. gida. Krulli, el torp. “Krullis
udflytterbebyggelse”.
K r u m str u p , Sv. (hgd.). 1532 Krumstrup.
fl tiln. gida. Krum, el torp. “Krums
udflytterbebyggelse”.
K ru sb jerg , Esb. Bebyggelse opstået i
1800-tallet ved udparcellering fra Lind
bjerg hovedgård, fl muligvis slægts
navnet Kruse, el bjerg.
K ru så , Åb. 1472 Krokesa. fl subst. krog
‘krumning’, el å. “Åen med krumningen .
K u ld b jerg, Vjl. 1793 Kuldbierg. fl subst.
kulde, el bjerg. “Bakken hvor der er
(tidlig) kulde”.
K u lep ile, Lang. 1531 Kullepiiel. fl subst.
kule ‘forhøjning’ eller ‘grav’, el subst.
gida. *plli ‘pilebevoksning’. “Pilebevoksningen ved forhøjningen” eller “Pilebevoksningen ved sænkningen”.
K u lleru p , Sv. (to steder). *1231 Colthorp
(sogn i Vindinge herred), 1460 Koldropp
(Ellested sogn), fl snarest subst. kul, el
torp. “Udflytterbebyggelsen hvor der
brændes kul”.
K u m led , Tøn. *1231 Cumled. fl subst.
gida. kumi ‘fortidigt gravmæle’, el snarest
gida. with. “Skoven med gravmælet”.
K u n gel, Åb., se Konkel.
K u stru p , As. * 1295 Kuxstorp. fl muligvis
tiln. gida. *Kük, el torp. ?“Küks udflyt
terbebyggelse”.
K v aglu n d , Esb. 1566 Quaglund. fl subst.
jysk kvav ‘hængedynd’, el lund. “Den lille
skov med hængedyndet”.
K vie, Esb. *1495, 1554 Quie; lokalt
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[kwæj]. Flertal af subst. gida. *kwï
‘kvægfold, smal vej’.
K v istru p , Had. 1541 Quistorp. fl tiln.
Kvist eller subst. kvist, el torp. “Kvists
udflytterbebyggelse” eller “Udflytterbe
byggelsen med kvistene”.
K von g, Esb. *ca. 1325 Kowangh. fl
dyren. ko, el vang. “Vangen med køerne”.
K væ rn d ru p , Sv. *1348 Q uernthorp, 1462
Querndorpe. fl subst. kværn ‘mølle’, el
torp. “Udflytterbebyggelsen ved møllen”.
K væ rs, Åb. *1360 Qwersse, 1377 Q uertze;
lokalt [kvæ s]. Oprindelig navn på søen
(nu mose) vest for byen. fl adj. gida. kwær
‘rolig’, el sø. “Den rolige sø”.
K æ deby, Lang. * 1231 Keteby. fl mandsn.
gida. Kæti, el by. “Kætis by”.
kæ r. Den nuværende betydning ‘mose
strækning, sump’ er muligvis ikke den
oprindelige. I hvert fald forekommer
udbredt i Norden betydningen ‘kratskov’,
og denne betydning er i Danmark i al fald
bevidnet i Sønderjylland. Imidlertid fore
kommer der også i Sønderjylland så
mange navne sammensat med kær, hvis
førsteled må forudsætte ordet kær i den
nuværende betydning, at der ved oversæt
telsen kun er taget hensyn til dette.
Kær, Als. 1604 Kehr. Subst. kær ‘mose
strækning’.
K æ rby, As. og Od. *ca. 1350 Kerby (Od.),
*ca. 1400 Kerby (As.), fl subst. kær, el by.
“Byen ved kæret”. Jfr. Fraugde Kærby,
Over Kærby og Vester Kærby.
K æ rbæ k, Esb. Nyere bebyggelse der i
1800-tallet kaldtes Kvie Hede, se Kvie.
O pkaldt efter den forbipasserende bæk,
som i 1683 kaldes Kierbech med som fl
subst. kær, el bæk. “Bækken i kæret”.
K æ rb øl, Tøn. 1291 Kiarbøling. fl subst.
kær, el bølling, senere ændret til bølle. “Den
lille udflyttergård ved kæret”.
I K æ rb ø llin g , Tøn. 1429 Kærbøll. fl
subst. kær, el bølle, senere ændret til bølling.
“Udflyttergården ved kæret”.
II K æ rb ø llin g , Vjl. 1460 Kærbøling. fl
subst. kær, el bølling. “Den lille udflytter
gård ved kæret”.
K æ rgård , Esb. (to steder), Tøn. m.fl.
*1280 Kiærgaard (Tøn.), 1291 Kiargarth
(Ål sogn), *1411 Kiergaard (Hunderup
sogn, tidligere hgd.). fl subst. kær, el gård.
“Gården ved kæret”.
K æ rsg å rd , As. (hgd.). 1499 Kerssgord. fl
subst. kær, el gård. “Gården ved kæret” (i
Storå).

Kølstrup ( se side 82) indehol
der ét a f tre gamle navne på en
del a f den havarm, der fr a
Kerteminde skyder sig ind i det
fynske fastland. Det må have
dækket en del a f det nuvarende
Kertinge K or, men a f gransnin
gen overfor det * Skim i "Den
glimtende''1 som indgår i Skinnerup, det tidligere navn på
Ulriksholm, er uklar. Derimod
har den smalle del, den nuva
rende Kerteminde Fjord, tidli
gere heddet *K irta, et navn der
indgår både i Kerteminde og i
Kertinge. Det bemarkes, at
Kertinge by ligger helt mod syd i
sit ejerlav, der mod nord har
påløb på den smalle fjo rd .
Udsnit a f Geodatisk Instituts
V SK , 1780. Copyright (gengi
vet i 2 /3 s tr .) .

K æ rsin g, Esb. 1606 Kicrssinng. fl sand

synligvis subst. glda. *kiars ‘kær’, en
vekselform til den normale glda. form
kiarr af ordet kær + -ing(e). “Stedet ved
kæret”.
K æ ru m , As. *1392 Kerntindorp, *1393
Kærhngedorp, *1394 Kernethorp, *1419
Kerndorp, 1549 Kerum, 1572 Kernderop,
1600 Kierumdrup, 1688 Kierum Bye.
Navnet hvis glda. normalform er *Kærnæthorp, indeholder som fl subst. glda.
*kærn ‘lille vandsamling’, el torp. “U d
flytterbebyggelsen ved den lille vand
samling”. Navnets udvikling til sin nu
værende form finder sted i løbet af 1500og 1600-tallet, formentlig via lokale (ud
tale-) former, hvor -torp er afkortet til
-p(e)/b(e) og -n regelret ændret til -m med
foranstående støttevokal -u-. -p(e)/-b(e)
er da blevet opfattet som ordet by og
dermed som en overflødig tydeliggørende
tilføjelse. Udviklingen kan i hovedtræk
have forløbet således: *Kærnæthorp,
*Kærnpe, *Kærumbe, Kærum.
K æ rup, Esb. 1471 Keerorpp. fl subst. kær,
el torp. “Udflytterbebyggelsen ved kæ
ret”.
K ø b en h o v ed , Had. *1478 Købingho,
1486 Købinghofluct. fl subst. købing
‘handelsplads, markedsplads’, el hoved.
“Fremspringet med markedspladsen”.Jfr.

Skrave.
k ø b in g . Det sent i vikingetiden indlånte

ord købing betyder handelsplads, et sted
hvor der kan og må handles. I begyndel
sen vel om steder hvor der kun til visse
tider holdtes marked, jfr. Købinghoved. I
.middelalderen anvendes ordet næsten
udelukkende som efterlcd i navne på
enkelte permanente bebyggelser, købstæ
der. Jfr. Rudkøbing og Ærøskøbing, der
begge lokalt stadig blot kaldes Købing.
k ø b sta d sn a v n e . De danske købstæder har
for de ældstes vedkommende ikke navne,
der skiller sig ud fra andre bebyggelsers
navne, hvilket hænger sammen med, at de
ofte må anses for at være opstået af en
allerede eksisterende landsby. Ikke sjæl
dent udviklede handelen sig i tilknytning
til et slot eller en borg, der da gav navn til
købstaden, jfr. Nyborg, Svendborg, Skan
derborg, men specielt betegnet som han
delssteder er kun de købstæder, der ender
på -købing, s.d. Det samme gælder den
særlige art af mere uofficielle handels
steder som kaldes flækker, og som kun
kendes i den sydlige del af landet. Ingen af
disse (Augustenborg, Christiansfeld, Hø
jer, Løgumkloster, Marstal og Nordborg)
ender dog på -købing. Siden Christian
IV ’s tid har nyanlagte købstæder - gerne i
forbindelse med fæstningsværker - været
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opkaldt efter anlæggeren, jfr. Fredericia,
der er opkaldt efter Frederik III. Med
kommunalreformen af 1970 er enhver
forskel mellem købstæder og landkom
muner ophævet.
K ø lstru p , Od. *1324 Kylnesthorpe, 1352
Kølnæstorp. fl snarest det oprindelige
navn på den inderste del af Kertinge Nor,
gida. *Kylnir, afledt af roden i ordet
kulde, kold og med betydningen “Den
kolde” ; el torp. “Udflytterbcbyggelsen
ved K ylnir”. Illustr. side 81.

As. *1429 Kyng, 1475 Keng.
Muligvis subst. gida. *kæng, svarende til
et oldislandsk ord med betydningen ‘bugt,
bøjning, krog’, her måske sigtende til en
krumning på Hårby Å.
K øru p , Od. (hgd.) og Skb. 1482 Kordopgordh (Od.), 1492 Kørop (Skb.). fl
genitiv ental af dyren. ko, gida. kør, el
torp. “Udflytterbcbyggelsen med køerne”.
K ø stru p , As. 1527 Korestruppe, Kiørstrup. fl muligvis mandsn. gida. Kirt, el
torp. ?“Kirts udflytterbebyggelse”.

K øng,

L
L adby, Od. 1383 Ladby. fl subst. gida.

*lath ‘ladeplads’, el by. “Byen ved
ladepladsen” (i Kerteminde Fjord).
L ad egård . As., Sønderjylland. 1489 Ladegaard (Od.). Subst. ladegård ‘avlsgård til
en hovedgård el. et slot’. Det vides ikke til
hvilken hovedgård ladegården har hørt. I
Sønderjylland er der i forbindelse med
driftsreguleringer oprettet et forholdsvis
stort antal ladegårde.
L ak k en d ru p , Sv. 1452 Lakkedorp. fl tiln.
gida. Lakki, el torp. “Lakkis udflytterbe
byggelse”.
L ak olk , Tøn. 1643 Lakolck. fl subst. lå
‘rende i strandsand’, el subst. kolk
‘vandsamling’. “Vandsamlingen ved
strandrenden”. Navnet har vist nok oprin
delig betegnet dale ved Havsands Lå.
L am b jerg, Als. her? *ca. 1400 Langberges marke, *slutn. 1400-tallet Lamberchgardt, 1533 Lamberch. fl adj. lang eller
dyren. lam, el bjerg. “Den lange bakke”
eller “Bakken med lammene”.
L a m b jerg sk o v , Als. *slutn. 1400-tallet
Lambretskowg, 1483 Lamberghschouwe.
fl landsbynavnet Lambjerg, s.d., el skov.
“Skoven ved Lam bjerg”.
L am d ru p , Sv. (to steder). 1407 Lammedorp (Gislev sogn), 1414 Lammedorp
(Vindinge sogn), fl dyren. lam, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med lammene”.
L a m m e h a v e , Sv. (hgd.). 1419 Lambehaghe. Subst. lammehave ‘indhegning til
får med nyfødte lam ’.
lan d . Ordet land har i vore dage hovedbe
tydningerne ‘stat’, ‘ikke-bymæssigt bebyg
get område’ o g ‘(mindre) jordareal’. I lidt
ældre dansk havde ordet endvidere endnu
betydningen ‘landsdel’, en betydning som
f.eks. findes i (Østre og Vestre) landsret.
Denne områdebetydning findes i visse
gamle ønavne som Lolland, Langeland,
Tåsinge (ældre Thosland) og i navnene på
nogle herreder, der dermed formentlig
afslører sig som gamle naturlige bygder.
Områdebetydningen af ordet land fore

kommer endvidere, når ordet anvendes i
navne af typen Broager Land, Horneland,
og endelig foreligger den i sognenavnet
Landet på Lolland og Tåsinge. O rdet
land i betydningen ‘(mindre) jordstykke’
spiller en vis rolle i marknavnene, men det
er yderst sjældent den er repræsenteret i
bebyggelsers navne.
L an d eb y, Tøn. *1490 Landbui. fl subst.
land ‘landområde, jordareal’, el by. “Byen
på jordarealet”.
L an d et, Øhav. 1454 Lanne. Navnet har
oprindelig kun betegnet sognet og kirken,
der øjensynlig er Tåsinges ældste. Subst.
land ‘landom råde’ har dog ikke her som i
det tilsvarende sognenavn på Lolland
nogen administrativ betydning, men sig
ter til hele øen, der af de omliggende
mindre øers beboere tidligere omtaltes
som Landet.
L a n g ela n d , Lang. slutn. 800-tallet Langaland. fl adj. lang, el land. “Det langstrak
te landom råde”.
L an g elu n d , Vjl. 1570 Langlind, 1589
Langelund. fl adj. lang, el snarest lund.
“Den lille lange skov”.
I L a n g esk o v , Od. 1464 Langeskoff, 1642
Langeschouff. fl adj. lang, el skov. “Den
lange skov”. I 1464 betegner navnet en
skov, mens landsbyen langs landevejen,
oprindelig et hus, senere en kro, først
kendes i 1640-erne.
II L a n g esk o v , Sv. (hgd.). Oprettet af Jens
Lange til Rødkilde (død 1790). el skov
sigter til beliggenheden ved Fuglehave; se
herregårdsnavne.
I L a n g esø , Als. By opført i 1950-erne ved
Nordborg Sø, tidligere Langesø, hvis navn
indgår i Lavensby, s.d.
II L a n g esø , Od. (hgd.). 1421 Langsyo,
1475 Langesiø. Den ældste form vedrører
den sø ved hovedgården, som denne er
opkaldt efter, fl adj. lang, el sø. “Den
lange sø”.
L a n g etv ed , Had. *1493 Langtuedt, 1524
Langetwedt. fl adj. lang, el tved. “Den

Langetved • 83

langstrakte rydning”.
L an gli, Esb. 1548 Langclcgh. 0 , tidligere

halvø i Ho Bugt. fl adj. lang, el subst.
leje. “Det lange (fisker-)leje”.
L angkæ r, Vjl. 1524 Langker. fl adj. lang,
el kar. “Det lange kær”.
L an gsk ov, Vjl. *ca. 1325 Langskogh. fl
adj. lang, el skov. “Den lange skov”.
L a n g sted , Od. 1461 Langstesth [ !], *1472
Langstet, fl adj. lang, el sted. “Det lange
bebyggelsessted”.
L an gtved , Sv. ca. 1540 Langctuedt. fl
adj. lang, el tved. “Den lange rydning”.
L angø, Od. *1200-tallet Lang. Det sub
stantiverede adj. lang “Den langstrakte”.
Siden er som lydeliggørende tilføjelse,
s.d., tilføjet el ø. Den oprindelige ø er nu
landfast med Hindsholm.
L angå, Sv. *1327 Langwogh, 1407 Langw.
fl adj. lang, el subst. gida. wägh ‘vand,
bølge, hav’. “Det lange vand”. Navnet
sigter formentlig til den nuværende Ry
gård Mose.
L aven sb y , Als. 1245 Langcsio, 1483 Langesbw. fl adj. lang, el sø. “Den lange sø”.
Til dette navn, der oprindelig betegner
Nordborg Sø, er føjet el by. “Byen ved
Langesø”.
L eby, Øhav. 1442 Lebul, ca. 1500 Leyebølle. fl mandsn. gida. Lcki, el bølle., i
1600-tallct omtydet til by. “Lëkis udflyt
tergård”.
L ebøl, Als. *1423 Lebuld, 1483 Lebul. fl
snarest mandsn. gida. Lcki, el bølle. “Lëkis
udflyttergård”.
L eh n sk ov, Sv. (hgd.). *1412 Linndskouc,
1425 Lindschow. fl træn. lind, el skov.
“Lindeskoven”. Den nuværende form er
påvirket af slægtsnavnet Lehn, navn på
skiftende ejere af hovedgården siden 1727.
L ejb ølle, Lang. *1231 Lckcbole. fl
mandsn. gida. Lëki, el bølle. “Lëkis
udflyttergård”.
L ejrsk ov, Esb. *1487 Leirskov, 1490
Lerskoo. fl subst. 1er, e l .çàw. “Den lerede
skov”. Sognets gamle navn er Erst, s.d.
L en d em a rk , Tøn. *1493 Lendcmarck,
1495 Lenmarch, fl subst. gida. lændi
‘landstrækning’, el mark. “Marken ved,
på landstrækningen”.
L erbæ k, Vjl. (hgd.). *1419 Lierbcck. fl
subst. 1er, el bak. “Den lerede bæk”.
L ert, Had. 1524 Leerthc. fl subst. 1er + -Z.
“Det lerede om råde”.
lev . Efterleddet kendes ikke i moderne
dansk som selvstændigt ord, men det
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hænger sammen med bl.a. ordet levne og
betyder ‘noget der er efterladt’, det vil
efter al sandsynlighed sige ‘arvegods’. De
lev-navne som er sammensatte med per
sonnavne - og det er de fleste - betyder
følgelig ‘den og den persons gods m odta
get som arv’. Lev-navnene har en ulige
fordeling i landet. Bortset fra Vindelev, se
bd. 2, mangler de helt i Vestjylland
(Ringkøbing amt) og findes i Østjylland
især ved kysten og langs visse åer. På Fyn
er de særdeles rigt repræsenteret på øens
nordlige del. En ældre teori om at de med
Danerne under erobring er ført vestover
gennem landet må betegnes som helt
usikker, men det står fast, at det meget
alderdommelige personnavnestof som
forekommer i lev-navnenes forled må
indebære, at i al fald de ældste går tilbage
til folkevandringstiden eller endnu før.
Der er dog intet i vejen for, at enkelte kan
være dannet i vikingetiden, men efterlcddet finder ikke anvendelse i Danelagcn
eller Normandiet. Navnenes vidnesbyrd
om ‘arvegods’ tyder på en samfundsorden
i folkevandringstidens Danmark på et ret
højt niveau.
L ilb a lle, Vjl. 1459 Lilbaly. fl adj. lille, el
balle. “Den lille forhøjning”.
L ild fro st, Vjl. 1547 Lille Frøstemark,
1573 Lille Frosteby. Navnet har snarest
som fl adj. lille og som el subst. gida.
*frosta ‘fjeldtop, ås’. ?“Den lille ås”.
L ille A n sle t og S to re A n slet, Had. * 1452
Ansleth, *1461, 1509 Anslet. fl kan være
mandsn. gida. Äni eller eventuelt subst.
gida. *ån ‘år, alder’, der i nordisk dog kun
kendes i oldislandsk ânasôtt ‘alderdoms
sygdom’, el subst. slet ‘rydning’. “Änis
rydning” eller “Den gamle rydning”. Der
skelnes siden 1600-tallet mellem Lille og
Store Anslet.
L illeb æ lt. *ca. 1075 sinus Balticus, mare
Balticum (latin), Saxo ca. 1200 Belten
sem transitum, Belticum litus (latin), *ca.
1260 Beltissund (oldislandsk). Indtil
1600-tallet omfattede navnet Bælt, Balti
ske Bugt, Baltiske Hav o.l. både (det
vestlige af) Østersøen, Bælthavet og K at
tegat. Det nuværende Lillebælt kaldtes i
middelalderen og de nærmeste århundre
der derefter for Middelfartsund efter
købstaden Middelfart, s.d. Den nuværen
de indskrænkede betydning med adskillel
se af Storebælt, Lillebælt, Langelandsbæl
tet og Fehmernbælt stammer fra 17. og 18.

Leby, Lebøl og Lejbølle inde
holder alle sikkert et gammel
dansk mandsnavn Léki. Stan
dardværket Danmarks gamle
Personnavne (1936-64) kender
kun tre mænd a f dette navn, den
ene endda kun i en folkevise
( D g F ) . Stednavnene dokumen
terer, at navnet har været popu
lært i den sydlige del a f
Danm ark senest i 1200- eller
1300-tallet.

århundrede. Selve navnet Lillebælt ken
des ældst 1649 på hollandsk som Cloyne
Belt. Navnet er snarest beslægtet med
ordet bælte, sigtende til at de omtalte
farvande forbinder den indre Østersø med
Nordsøen og Atlanterhavet.
L ille D alb y, Vj 1., se Store Dalby.
L ille D a ru m , Esb., se Darum.
L ille E m m e r b ø lle , Lang., se Emmerbølle.
L ille E m m e r s k e og S tore E m m e r s k e ,
Tøn. *1251 Imberschæth, 1481 Emmersketh. fl kan være indbyggernavnet gida.
*imbri ‘indbygger på Fehmern’ eller et
deraf dannet mandsn. gida. *Imbri. fl er
dog snarest det oprindelige navn på Vidå,
gida. *Imbra, som også kendes om
Sønderå ved Immervad, s.d., og hvis
grundbetydning er ‘vand, å’ eller mindre sandsynligt - et tilsvarende nav
neord. Når det trods alt er rimeligst at
regne med et oprindeligt ånavn, skyldes
det gårdnavnet Emmerløkke (1688: Em
mer Løche) ved Vidå sydvest for Tønder.
el subst. gida. skëth, der kendes i en række
betydninger ‘ske, kløvet træstykke, skibs
sætning’, alle udgående fra grundbetyd
ningen ‘noget kløvet’. Navnet Emmerske
betyder da “Åen Imbras kløvning”. Store
Emmerske ligger hvor Arnå og Hvirlå

løber sammen og danner Vidå, s.d. Der
skelnes siden 1400-tallet mellem Lille og
Store Emmerske.
L ille R ise, Øhav. 1483 Risingh, 1646 L.
Rysz. Navnet som siden 1600-tallet frem
træder i sin nuværende form med adskil
lelse fra Store Rise, s.d., ved adj. lille, er
egentlig et selvstændigt navn. Dog må det
være afledt af navnet på nabobyen,
(Store) Rise, med afledningsendelsen
-ing(e). Det har været antaget, at navnet
egentlig var et indbyggernavn til (Store)
Rise, men da det vanskeligt lader sig
forstå, hvordan et indbyggernavn skulle
kunne fa funktion som navn på en
nabobebyggelse, foreligger der snarest
den almindelige betydning “Stedet ved
Rise”.
L illeru p , Skb. *1499 Lillerop, 1568 Lillerup. fl adj. lille, el torp. “Den lille
udflytterbebyggelse”.
L ille S n ø d e og S to re S nøde, Lang. 1339
Snøwith. fl adj. gida. snøth ‘ringe,
elendig’, el gida. with. “Den elendige
skov”. Der skelnes siden middelalderen
mellem Lille og Store Snøde ;jfr. Helsned.
L ille T h o rlu n d og S to re T h o rlu n d , Skb.
1574 Store Torlundt, 1593 Lille T hor
lund. fl muligvis subst. torn ‘tjørn’, el
lund. “Den lille tjørneskov”.
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L ille V e llin g og S tore V ellin g , Vjl. 1435

L in tru p , Esb. og Had. *ca. 1325 Linthorp

Wæling. fl adj. glda. wal ‘rund’ eller det
beslægtede subst. glda. wal ‘rund kæp,
stok’ + -ing. “Det runde sted” eller
“Stedet med de runde kæppe”. Der
skelnes siden 1500-tallet mellem Lille og
Store Velling.
L ille V ib y, Od. ca. 1510 Wyby. fl subst.
glda. *wï ‘(hedensk) helligdom, vi’, el by.
“Byen med, ved den hedenske helligdom”.
Lille adskiller siden 1500-tallet navnet fra
Viby.
L im e, Vjl. *1306 Lym, 1458 Lyme.
Bøjningsform af subst. lim ‘kalk’. “ (På,
Ved) kalken”. Der skelnes siden 1800tallet undertiden mellem Lille og Store
Lime.
L im o se , As. 1866 Limosehus. Navnet på
mosen, der omtales 1682 som Liems
Stycher, Limers Diell, har som fl subst.
(vest-)fynsk li ‘fast tørvemassc’, el mose.
“Mosen med de faste tørv”.
L in d b jerg, Esb. *1495 Lyndbcrig. fl
træn. lind, el bjerg. “Bakken med linde
træerne”.
L in d eb a lle, Vjl. *ca. 1325 Lindcbalugh.
fl træn. lind, el balle. “Forhøjningen med
lindetræerne”.
L in d else, Lang. *1231 Linløsæ, 1455
Lindcssæ. fl træn. lind, el løse. “Græsgan
gen med lindetræerne”.
L in d esk o v , Sv. 1414 Lindeskog. fl træn.
lind, el skov. “Lindeskoven”.
L in d k n u d , Esb. *ca. 1325 Lindeknut. fl
træn. lind, el subst. knud(c) ‘lille bakke,
bakkeknude, knold’. “Bakkeknudcn med
lindetræerne”.
L in d sn a k k e, Ab. 1609 Lenntznackk. fl
sandsynligvis pyntens oprindelige navn
med som fl træn. lind, el nas. “Næsset
med lindetræerne”. Som en tydeliggørende tilføjelse, s.d., er til navnet føjet subst.
nakke ‘fremspring’.
L in d ved , Od. (hgd.) og Vjl. (to steder).
*1420 Lindvct (Rårup sogn), ca. 1450
Lyndwith (Od.), 1475 Lyndwydh (Sind
bjerg sogn), fl træn. lind, el glda. with.
“Lindeskoven”.
L indø, Od. (to steder). *1501 Linndø
(Klinte sogn), 1775 Lindøe (Munkebo
sogn), fl træn. lind, el ø. “Øen med
lindetræerne”.
L in n eru p , Skb. *1489 Lundrop, 1490
Lyndrop. fl snarest træn. lind, el torp.
“Udflytterbebyggclsen med lindetræer
ne”.

(Had.), ca. 1525 Lyntrop (Esb.). fl
muligvis enten subst. glda. *lïn ‘skråning’
eller mandsn. glda. *Linti, el torp.
?“Udflytterbebyggclsen på skråningen”
eller ?“Lintis udflytterbcbyggclse”.
L ism o se , Lang. 1478 Lytzmosæ. fl sna
rest subst. led, el mose. “Mosen ved
leddet”.
L o h a ls, Lang. 1664 Louhalsz. fl snarest et
oprindeligt stednavn, glda. *Lövi, iden
tisk med subst. glda. *16vi ‘håndflade’,
anvendt om et område omkring havne
byen Lohals, der ældst omtales i 1690-erne
som Lowehafn, Louhaun. el hals ‘ind
snævring’ sigter snarest til det smalle
indløb til Lohals havn. ?“ Indsnævringen
ved (udfor) Lövi”.
L o m b jerg , Sv. *1437 Liungbierge, 1502
Lionghbiæri. fl planten, lyng, senere
opfattet som og erstattet af det nærtbeslægtede subst. long ‘eng omkring (tørve-)mose, fast del af mose’, el bjerg. “Den
lyngklædte bakke”.
L o n g else, Lang., se Nørre Longelse.
L o v e r sy ss e l. *1231 Lofræthsysæl, 1253
Louerssusel. fl muligvis subst. glda. lövi
‘håndflade’, der vist nok indgår i et par
andre danske stednavne, se Lov bd. 1 og
Lohals ovf., el er af omstridt oprindelse, se
under råthi og jfr. herred. Sandsynligvis
har navnet betegnet en nu forsvunden
landsby, hvorefter syslet har navn, se
syssel. Syslet omfattede området mellem
Horsens, Skanderborg, Silkeborg og nord
på mod Viborg.
L ovrup, Esb. og Tøn. 1455 Lowrop
(Tøn.), 1493 Lowcrup (Esb.). fl mandsn.
Lave, el torp. “Laves udflytterbebyggel
se”.
L ovtru p , Åb. *1231 Loch thorp, fl snarest
subst. lok, der foruden ‘hårtot’ kan betyde
‘dusk, knippe’, el torp. ?“Udflyttcrbcbyggelsen med de duskede vækster”.
I L u m b y , Od. (sogn, Lunde herred).
*1231 Lyungby, 1300 Lungby. fl plan
ten. lyng eller det samme ord i betydnin
gen ‘lyngklædt område’, el by. “Byen på,
ved lyngen”.
II L u m b y , Od. (Nørre Lyndelse sogn).
1508 Lundby, fl subst. lund, el by. “Byen
i, ved den lille skov”.
lund. Ordet der betegner en lille skov er i
gammeldansk hunkøn og ender derfor i
genitiv ental på -ar, hvilket i nutiden afog
til afspejler sig i formen Lunder-. Mange
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Loversyssel navnes sidste gang i 1492, men som indbyggernavn lever ordene lovring og skovlovring videre til vore dage.
Gasten ogfrieren i Blichers novelle D e tre helligaftener, derforegår i den nordlige del a f det gamle Loversyssel, kaldes
skovlovring,fo rd i han kommerfr a den skovrige egn mellem Silkeborg og Horsens. Billedet viser en sådan skovlovringfra
Them sogn, måske hjemsledet fo r syslets aldste ting, i f a r d med traskofremstilling. E t arbejde denne egn har varet så
kendt fo r , at trasko ligefrem har kunnet kaldes lovringer. (H ans Sm idth: En træskomager; maleri, 1883; privat
< jef

navne på -lund er ligesom navne på -skov,
-holt og -with vidnesbyrd om skovrydning
som basis for bcbyggelsesudvidelser.
L und, Skb. og Tøn. *1350 W intenlund
(Skb.), *1482 Lundh (Tøn.), 1492 Lund
(Skb.). Subst. lund ‘lille skov’. Lund vest
for Horsens kaldes indtil omkring 1600 af
og til Vintenlund efter nabobyen Vinten.
L u n d ager, As. 1397 Lundager. fl subst.
lund, el ager. “ Marken i, ved den lille
skov”.
L u n d b y, Øhav. 1459Londh, 1499Lwnby.
fl der måske er byens oprindelige navn, er
subst. lund, el by. “Byen i, ved den lille
skov”.
L unde, Esb., Od., Sv., Tøn. * 1231 Lundæheret (Od.), *ca. 1325 Lunde (Esb.), 1329
Lwndæ (Od.). Bøjningsform, snarest liertal, afsubst. lund ‘lille skov’. Lunde herred
nordvest for Odense har navn efter

sognebyen, hvor tinget ældst (1578) ken
des.
L u n d eb org, Sv. 1545 Lundebcrgh. fl
subst. lund, el bjerg, senere om tydet til borg.
“Bakken med den lille skov”.
L u n d egård , Sv. (hgd.). 1527 Lunde
gordth. fl navnet på en forsvundet
landsby Lunde, hvis navn er af samme
oprindelse som Lunde ovenfor, el gård.
“ (Hovcd-)gården i Lunde”.
L u n d ersk o v , Esb. 1496 Lwnderskoff. fl
subst. lund, e l skov. “Den lille skov”.
L u n d eru p , Esb. (hgd.) og Åb. *1477
Lunderup (Åb.), 1495 Lwnderop (Esb.).
fl subst. lund, e l torp. “Udllyttcrbebyggelsen i, ved den lille skov”.
L u n d in g, Had. *1463 Lundingh. fl subst.
lund + -ing(e). “Stedet med den lille
skov”.
L u n d sb jerg , Åb. 1776-78 Lundsberg. fl
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subst. lund,
skov”.

el

bjerg. “Bakken med den lille

L u n d sb æ k , Had. 1799 Lundsbcck. Bebyg

gelsen er udflyttet fra landsbyen Bæk, s.d.
og indeholder som sidste led dennes navn.
Til adskillelse herfra er føjet subst. lund,
vist nok efter et naturnavn Lundshøj lige
nord for bebyggelsen.
L u n d sgård , Od. (hgd.). 1484Lwndsgord.
fl subst. lund, el gård. “Gården ved, i den
lille skov”.
L u n d sm a rk , Tøn. *1485 Lunssmarck. fl
subst. lund med sekundært genitivs -s, el
mark. “Marken med den lille skov”.
L u n d tan g, Esb. 1508 Tonghe. Subst.
tange ‘smal landstrimmel’. Sognets navn,
Lunde, adskiller i ny tid navnet formentlig
fra Tange ved Varde.
L u n d toft, Åb. 1344 Lyungtofthæret, 1543
Luntolft. fl planten, lyng, el toft. “Det
lyngklædte bebyggelsesareal”. Herredet,
der i 1200-tallet kaldes Kliplev herred,
har navn efter landsbyen, hvorved tinget
skal have været holdt i al fald i 1600-tallet.
L u n d u m , Skb. *1390, 1511 Lundum.
Dativ flertal af subst. lund eller fl subst.
lund, el gida. hëm. “ (I, Ved) de små skove”
eller “Bebyggelsen i, ved den lille skov”.
L unge, As. 1435 Lywngæ, 1436 Lywngh.
Bøjningsform af subst. gida. *liung ‘lyngbevokset område’.
L unghøj, As. Bebyggelse opstået omkring
år 1900. fl er landsbynavnet Lunge, s.d.,
el høj sigter til beliggenheden ved Lunge
Bjerge.
L u n k eb u gt, Øhav. 1690 Loncke wig. fl
det oprindelige navn på bugten, gida.
*Lunki, dannet til verbet lunke ‘løbe
langsomt’, el bugt, der har erstattet det
ældre, hjemlige vig, er en tydeliggørende
tilføjelse, s.d. “Bugten Lunki”.
L u stru p , Tøn. *1233 Lustorp. fl snarest
mandsn. Lucius, el torp. “Lucius’ udflytterbcbyggelse”.
L y d e r sh o lm , Tøn. *1228 Liyfrichsholm,
*1237 Ly thersholm, 1543 Luerszholm;
lokalt [ly sholm], fl er efter 1237-formen
og alle yngre det tyske mandsn. Lyder.
Den ældste form, der fremtræder således i
to forskellige afskrifter, kan enklest forkla
res som en gengivelse af dette mandsn. i
diminutivformen Lyderik; -f- må da være
en fejl for -t-; el holm. “Lyders holm”.
L yd in ge, Sv. 1438 Lydinggæ. Snarest det
oprindelige navn på Hågerup Å med
tilløb fra Fjællebro og Herringe, hvor der
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ved åen findes marknavnet 1682: Lyding
Kiels Skifte, nu indgående i gårdnavnet
Lydingekildcgård. Ånavncts gam meldan
ske form er *Lÿting med som fl enten
roden i verbet lude ‘hælde’, gida. H üt
eller snarest adj. gida. *liüt ‘grim, styg,
afskyelig’, hvis oldislandske modsvarighed
foruden om mennesker specielt anvendes
om hav og bølger + -ing(e). “Åen
nedenfor hældningen” eller snarest “Den
afskyelige å” . Jfr. Brænde Lydinge.
L y d in g e G årde, Sv. 1481 Lydingord. fl
landsbynavnet Lydinge, s.d., el gård.
“Gården(e) som er flyttet ud fra Lydin
ge”L yd u m , Esb. *ca. 1325 Lidium, 1347
Lydum. fl snarest subst. gida. *lith
‘skråning, li’, el gida. hëm. “Bebyggelsen
på skråningen”.
L y k k esh o lm , Lang. og Sv. (begge hgd.).
1380 Løkkesholm (Sv.), *1459 Lyckesholm (Lang.), fl subst. løkke ‘indhegning’,
el holm. “Den indhegnede holm ” eller
“Holmen med indhegningen”.
L yngby, Skb. *1388 Liungbye, 1586
Lønngbye. fl planten, lyng, el by. “Byen
hvor der er lyng”.
L y sa b ild , Als. 1245 Liusapeld. fl adj. lys,
el subst. gida. *apældi ‘æblekrat’. “Det
lyse (dvs. åbne) æblekrat”.
L y stru p , Vjl. *1419 Lystrop, 1444 Lys
torp. fl mandsn. gida. *Liuf eller *Liüt,
el torp. “Liüfs eller Liüts udflytterbebyg
gelse”.
Lyø, Øhav. * 1200-tallet Lyuthø. fl enten
roden i subst. lyd ‘klang, kraftig lyd, larm ’
eller subst. gida. *liüth ‘folk’, el ø. “Øen
hvorom havet larm er” eller “Den befolke
de ø”.
L æ borg, Esb. *ca. 1325 Læburgh. fl subst.
læ eller snarest subst. gida. * læ ‘gravhøj’,
el borg. “Bakken der giver læ” eller snarest
“Bakken ved, med gravhøjen(e)”. Ikke
mindre end 115 høje er sløjfet i Læborg
sogn.
L ø g ism o se , As. (hgd.). *1333 Løuitz
mosze, 1390 Louesmose, 1407 Løwitzmosæ. fl er et stednavn, gida. *Løghwith
eller * Løkwith med som fl enten subst.
gida. løgh ‘vand, badevand, vand til
brygning’ eller planten, løg, el gida. with.
“Skoven med (bade-, brygge-)vandet”
eller “Skoven med løgplanterne” ; el mose.
“Mosen ved Løghwith eller Løkwith”.
L ø g u m k lo ste r , Tøn. *1173 Locum Dei,
1397 Lughumcloster. fl sognenavnet

(Nørre) Løgum, s.d., el kloster. “Kloste
ret ved (Nørre) Løgum”. Den ældste og
mange efterfølgende latinske former bety
der egentlig Guds (Dei) sted (locus), et
yndet klostcrnavn som i al fald her spiller
på det lokale stednavn.
Lø h erred , Tøn. *1190-97 Løgum herret,
*1231 Loghæhæreth. Den oprindelige
form fremgår af 1231-formen, idet fl er
genitiv flertal afsubst. gida. løgh ‘vand,
badevand, vand til brygning’. Her i flertal
anvendt som stednavn, gida. *Løghar,
sigtende til det sump- og mosefyldte
område, herredet med ældst kendt cen
trum i Brede omfatter; el herred. “Herre
det med, omfattende Løghar”. Jfr. Nørre
Løgum.
Løjt, Åb. 1335 Loytc, 1523 Luchte, fl
planten, løg + -Z. “Stedet med løgplanter
ne”. Navnet har muligvis oprindelig
betegnet hele halvøen nordøst for Åbenrå.
Løjt K irk eb y, Åb. *1456 Kcrckdorpe,
1523 Kerckbu. fl subst. kirke, el by, i den
ældste, nedertyske form gengivet ved
subst. nedertysk Dorp, identisk med torp.
“Byen med kirken” eller måske snarest
subst. kirkeby. Siden 1700-tallet er tilføjet
sogne- (? og område-)navnet Løjt, s.d.
L øjt Skovby, Åb. *1352 Skuby. fl subst.
skov, el by. “Byen ved skoven”. Sognenav
net Løjt adskiller i nutiden navnet fra den
nordligere Skovby i Vedsted sogn.
I L øjtved , Sv. (hgd.) *1372 Løghethwed,
1385 Løghethweth. fl planten, løg, el
tved. “Rydningen i (mellem) løgplanter
ne”.
II L øjtved , Tøn. *1280 Løttwedt, *1312
Løgtwed, 1512 Leotwydt. fl subst. gida.
løgh ‘vand, badevand, vand til brygning’,
el tved. “Rydningen ved (bade-, bryggc-)vandet”.
lø k k e. Ordet der er beslægtet med verbet
lukke, betegner et indhegnet jordstykke,
en indhegning, normalt beregnet til krea
turers græsning.
L øk k eb y, Lang. 1496 Lickeby. fl subst.
løkke, el by. “Byen i, med, ved indhegnin
gen”.
L ønne, Esb. ca. 1284 Linwi, 1312-19
Wæstærlinwi, *ca. 1325 Lynwi. fl subst.
gida. *lïn ‘skråning’, el snarest subst.
gida. with. “Skoven på, ved skråningen”.
Vester adskiller i 1300-tallet navnet fra
Øster Lindet i Sønderjylland. Dette navn
indeholder med sikkerhed subst. gida.
with.

L ø n n esta k , Esb. 1310-22 Stackæ mylnæ,

1683 Stackegaard. Flertal afsubst. stak. 1
middelalderen navn på en mølle, senere
navn på bebyggelsen omkring Lønne
kirke.
L ønt, Had. *1463 Lynthe, 1541-43 Lunthe. fl muligvis træn. løn + -t. ?“Stedet
med lønnene”.
L ørup, Sv. 1438 Løtherop. fl muligvis
subst. gida. *løthær ‘lud, skum (på sæbe,
vand)’, el torp. “Udflyttcrbcbyggelsen
ved skummet” (nemlig på et tilløb til
Sallinge Å, som i et knæk passerer forbi
byen).
lø s(e). I enkelte navne indgår som efterled
-løs(e) i en (substantiveret) betydning, der
korresponderer med adj. løs ‘som mangler
noget’. Dette er i al fald tilfældet med
sognenavnet Grindløsc samt muligvis
Mjcls. løs(e) i denne betydning er særlig
typisk for en række yngre husnavne af
typen Brødløse ‘Hvor der mangler brød’,
lø s e . Betydningen af dette efterled har
været omstridt, men det er en kendsger
ning, at der blandt nutidens navne på
-løse må udskilles en mindre gruppe, som
indeholder det mangelbetegnende løs(e),
s.d. Det tilbageværende meget store flertal
af navne på -løse indeholder et hunkøns
ord gida. *løsa. Det har efter en alment
accepteret ældre opfattelse forbindelse
med verbet lude ‘hælde, skråne’ og har
betegnet bakkeskråninger i anvendelse
som det de landbrugsteknisk har været
mest anvendelige til, nemlig græsgange.
Efter den seneste undersøgelse skal leddet
være beslægtet med ordet lys og egentlig
betyde ‘lysning, åbning, mark el. eng’,
muligheder der også lader sig forene
under den her foretrukne mere generelle
betydningsansættelse ‘græsgang’. Navne
ne på -løse har deres hovedudbredelses
område på Sjælland og i Skåne men er
tillige repræsenteret på den fynske øgrup
pe. Derimod forekommer det ikke med
sikkerhed i Jylland, idet nogle tilsynela
dende tilfælde her snarest er af anden
oprindelse, jfr. Dansk Stednavneleksikon
bd. 2 under Assels, Vesløs og Øsløs.
Navnene på -løse indeholder aldrig per
sonnavne som forled, men forleddene er
iøvrigt ofte dunkle, og mange af navnene
går derfor utvivlsomt tilbage til tiderne før
vikingetiden. Efterleddct kan i nutiden af
og til have formen -(c)Ise.
L ø sn in g , Vjl. 1313-ca. 1320, 1490 Løs-
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ning. fl måske subst. gida. *løsn ‘lysning’
+ -ing(e). ?“Stedct i, ved lysningen”.
L øve, Skb. *1440, 1456 LolTue. Flertal af
subst. gida. løgh ‘vand, badevand, vand
til brygning’.
L ådne B rø n d stru p , Od. *ca. 1350

Brunstrvp, 1387 Brunstorp. fl subst.
brønd ‘kilde’, el torp. “Udflytterbcbyggclsen ved kilden”. Lådden i betydningen
‘bevokset’ adskiller siden 1600-tallet nav
net fra Bare Brøndstrup.
L åge, Vjl. 1406 Loghæ. Subst. låge.

M
m a d e. O rdet der betyder ‘eng’ (jfr. engelsk

meadow) er almindeligt i naturnavne på
Fyn (ofte i formen maej og i Sønderjyl
land (ofte i formen maj). Det indgår
undertiden i (sekundære) bebyggelses
navne.
M ad eru p , Od. 1392 Madrupæ. fl subst.
made, el torp. “Udflyttcrbebyggelsen ved
de(n) lave eng(c)”.
M agleb y, Lang. *1231 Makleby. fl adj.
magic ‘stor’, se Dansk Stednavneleksikon
bd. 1, el by. “Den store by”.
M a g stru p , Had. *1373 Magstorp, 1436
Maxstorp. fl snarest mandsn. Magnus
(Mogens), derimod næppe som det tidli
gere har været foreslået mandsn. gida.
Magh, der ikke har genitiv på -s. En
nordisk pilgrim med navnet Magnus
kendes allerede i 800-tallet; el torp.
“Magnus’ udflytterbebyggelse”.
M a g ten b ø lle, Od. *1295 Mactekbølø,
1383 Matteldæbølæ, *1500 Macthenbøl.
fl kvinden. M athilde, gida. Maktild, el
bølle. “Mathildes udflyttergård”.
M ajb øl, Als. *1340-75 Madcbyl, 1483
Madebul. fl subst. made, el bølle. “Udflyt
tergården ved engen”.
M alle, Esb. 1579 Malle. Substantivering
af adj. gida. *malugh ‘stenet, gruset’. “Det
grusede område”.
M alt, Esb. *1231 Moltæheret, ca. 1300
Moltæ; lokalt [mål’t]. Da de ældste
former af navnet har -o-, er dette sandsyn
ligvis oprindeligere end formerne med -a-,
der kan gengive den meget åbne udtale
som i rimordet holt, udtalt [hålt]. Navnets
stød må være det såkaldt vestjyske stød i
visse tostavelsesord, idet forbindelsen -lt
ellers aldrig har stød i jysk. M alt er da
snarest et gida. *Molta, urn. Multön,
dannet til samme lydtrin som i tillægsfor
men jysk multen ‘rådden’ og med betyd
ningen “Den rådne”, anvendt oprindelig
som navn på den nuværende M alt Bæk,
efter hvilken byen Maltbæk har navn.
Efter bækken har sognet navn, mens

herredet har navn efter sognet, idet
tingstedet har været nær kirken. Det kan
derimod ikke godtgøres, at der nogensinde
skulle have eksisteret en by ved navn
Malt.
M altb æ k , Esb. 1479 Moltbek; lokalt
[mål'bækj. Se M alt ovenfor.
M an d ø, Tøn. *1200-tallet Mannæø, Mannø, 1292 M[a]nnø. fl subst. mand, el ø.
“Mændenes ø”. Navnet sigter muligvis til
begravelse af forliste søfolk.
M a rg å rd , Od. (hgd.). * 1314 M arckgaard,
1448 Margard. fl subst. mark, el gård.
“ (Hoved-)gården på m arken” (nemlig på
Vigerslev bys mark).
m a rk . Det nuværende danske ord mark
har gennemløbet en række betydninger
frem til den nuværende ‘en gårds el.
landsbys dyrkede jo rd ’. Den oprindelige
betydning er ‘kant, rand, grænse’, dernæst
‘området ved en grænse, skov, ødemark’
og siden ‘grænseland, overdrev’ og endelig
‘bymark’. I de ældste danske stednavne
indeholdende ordet kan betydningen være
‘skov, ødemark’, men allerede i tidlig
middelalder er den nuværende betydning
‘dyrket jo rd ’ udbredt. Udover i navnet
Danmark indgår ordet kun i få gamle
navne, jfr. Barsmark og Notmark. I
nutiden anvendes det ofte i navne på
udflyttede gårde og huse, som f.cks.
Honum Mark om gårde llyttet ud fra
Honum.
m a r k n a v n e anvendes ofte som betegnelse
for alle slags naturnavne, s.d., men bruges
dog især om de navne agrene i hver enkelt
landsby havde. Disse navne er i vidt
omfang ved at gå tabt, hvilket skyldes, at
behovet for dem stort set bortfaldt, da
landsbyernes jorder i løbet af 1700- og
1800-tallet (tidligst i Sønderjylland) blev
fordelt i sammenhængende arealer til hver
enkelt gård. Før den tid havde hver enkelt
gård mange små agcrstrimlcr fordelt over
hele landsbyens jordareal, og det var da
nødvendigt med et system af navne, for at
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Medsted. Slanger a f forskellig art hører sammen med udlagte tønder til de ældsteformer fo r afmærkning a f sejlruter i de
danske farvande. D e her viste typer stammer fr a Kattegat fr a begyndelsen a f 1800-tallet.

bønderne kunne orientere sig selv og
hinanden indenfor deres område. M ark
navnene er i det fynske område og i
Nørrejylland i hovedsagen først overleve
ret fra den store danske jordm åling i 168183, i Sønderjylland samt på Ærø kendes
marknavnene i større tal dog først fra
udskiftningsforretningerne i 1700-tallet.
En undtagelse herfra danner det.daværende Åbenrå amt, hvor kartografen Jo h an 
nes Mejer allerede i årene 1639-41 frem
stillede kort over de enkelte landsbyer, se
ill. Fra Nørrejylland og de fynske landsde
le kendes tilsvarende kort først fra udskift
ningstiden. For hele landet kendes endelig
marknavne i større samlede mængder fra
moderne indberetninger og optegnelser,
som findes samlede på Institut for Navne
forskning i København. M arknavne er
kun medtaget i dette leksikon, hvis de
senere har laet funktion som bebyggelses
navne.
m a r sk . Som almindeligt ord med betyd
ningen ‘(frugtbart) aflejret kystområde’
og næsten overalt som stednavneled har
formen med -a-, der er lånt fra nedertysk,
afløst den gammeldanske form mærsk.
O rdet er en afledning af det nu uddøde
gammeldanske subst. *mar ‘hav’, jfr. tysk
Meer, latin mare, med samme betydning.
M a rslev , Od. 1339 Marssloue, 1435 Marsløf. fl mandsn. gida. Mar, el lev. “ Mars
arvegods”.
M a rsta l, Øhav. 1514 Maerstoll, 1533
Marstall. Subst. gida. marstall ‘heste
stald’.
M a rto fte, Od. *1449 Martolft, 1497
Martoffthe. fl kan være et af fire gammel
danske subst. *mar ‘hest’, *mar ‘lav,
dyndet havvig’, *marth ‘skov’, *marth
‘m år’. I de to sidste tilfælde er a ikke som
ellers normalt i denne forbindelse (jfr.
gård} blevet til å på grund af ordets
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tryksvagcre stilling i det sammensatte
navn, el toft. Af de fire forledsmuligheder
er den fjerde af navnetypologiske grunde
mindre sandsynlig, mens der på hver sin
måde kan argumenteres for de tre første.
“Bebyggelsesarealerne hvor der er heste”
svarer til Horsetofte på Sjælland, og *mar
‘hest’ indgår i bl.a. subst. gida. marstall,
jfr. M arstal og sandsynligvis i Mastrup,
s.d. “Bebyggelsesarcalerne ved den lav
vandede vig” kunne sigte til beliggenhe
den ved det nu næsten tørlagte Noret vest
for Martofte, hvorved navnet ville blive en
nøjagtig parallel til syv nordiske navne
M artot, M altot i Normandiet. “Bcbyggelsesarealernc i skoven” svarer til Ved tofte,
s.d., og samme gammcldanske ord *marth
‘skov’ kunne indgå i 1682-formen “Maaresø Agre” efter søen øst for Martofte og i
Mårhøj, navn først kendt fra forrige
århundrede om en høj nordøst for Martof
te.
M a stru p , Had. *1397 Mostorpemarke,
*1417, 1448 Marstorp. fl snarest dy ren.
gida. *mar ‘hest’, el torp. “Udflytterbe
byggelsen med hesten(e)”. Jfr. navnet på
nabobyen Hoptrup.
M attru p , Skb. (hgd.). *1418 M atrup,
1429 M attrupp. fl subst. made, el torp.
“Udflytterbcbyggelsen ved engen”.
M ed sted , Had. *1417 Mestedt, 1542
Mestede. fl subst. mede, gida. met
‘stang’, på grund af beliggenheden ud til
Lillebælt snarest i betydningen ‘stang til
afmærkning, sømærke’, el sted. “Bebyg
gelsesstedet med (afmærknings-)stangen”.
M ejlby, Had., Tøn. m.fl. 1365 Mæthelby
(Tøn., Nørre Fårup sogn), fl adj. gida.
mæthal ‘mellem, m idt-’, el by. “Den
midterste by”.
M ejis, Esb. 1502 Mcyels. Navnet er
sandsynligvis en (løsrevet?) superlativ
gida. mæthalst ‘midterst’. Underforstået

M arknavne anbragt på detaljerede landsbykort kendes normalt fø rst fr a slutningen a f 1700-lallet. En undtagelse
danner dog Johannes Mejers kortfra det daværende Åbenrå a m tfra 1639-41, og de udgør dermed den ældstefremstilling
på kort a f danske landsbyer. Navneformerne er som det ses på kortet over Bodum nordfor Åbenrå, gengivet i en blanding
a f dansk og tysk.

kan være -gård, -by m.v. Af tilsvarende
oprindelse er Minds ved Skjern Å øst for
Sønder Felding, jfr. Dansk Stednavnelek
sikon bd. 2. Navnet skyldes utvivlsomt, at
byen ligger midtvejs mellem Varde og
Horne, der er Øster Horne herreds gamle
tingsted.
M ejlsk o v , Od. 1682 Meclskoug. Navneformen fra 1682 vedrører en skov, idet
bebyggelsen ved denne først er opstået i
slutningen af 1800-tallet. fl adj. gida.
mæthal ‘mellem, midt-’, el skov. “Den
midterste skov”.
M elb y, As., Od., Tøn., Øhav. *1295
Mæthelby (Od.), fl adj. gida. mæthal
‘mellem, midt-’, el by. “Den midterste
by”M eld ru p , Skb. 1485 Mellerwp. fl adj.
gida. mæthal ‘mellem, midt-’, el torp.
“Den midterste udflytterbebyggelse”.
M e lle m b a lle , As. *1581 Mclleballe, 1688

Mellumballe. fl adj. gida. mæthal ‘mel
lem, m idt-’, el balle. “Den midterste
landsbydel”.
M elleru p , Had. og Åb. *1411 Meldorpe
(Ab.), 1541 Meldorp (Had.), fl adj. gida.
mæthal ‘mellem, midt-’, el torp. “Den
midterste udllytterbcbyggelse”.
M ellet, Als. *1375 Methelwith. fl adj.
gida. mæthal ‘mellem, midt-’, el gida.
with. “Den midterste skov”.
M esin g , Skb. 1200-tallet Mesing. fl kan
være fuglen, mejse, gida. mes, men er dog
snarere roden i subst. gida. mes ‘vidjekurv’
med den oprindeligste betydning ‘noget
afhugget’ + -ing(e). ?Stedet hvor der er
afhugget (og dermed ryddet)”.
M esin g e, Od. * 1200-tallet Mesyng. fl
kan være fuglen, mejse, gida. mes men er
dog snarere roden i subst. gida. mes
‘vidjekurv’ med den oprindeligste betyd
n in g ‘noget afhugget’ + -ing(e). ?“Stedet
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hvor der er afhugget (og dermed ryddet) ”.
M id d elfa rt, As. (kbst.). *1231 Mæthlæ-

far, 1340 Middeluare (nedertysk), 1425
Medelffar. fl adj. gida. mæthal ‘mellem,
midt-’, el subst. gida. *far ‘vej, overfarts
sted’. “Det midterste overfartssted”. K øb
staden har været udgangspunkt for over
farten til Jylland mellem de tilsvarende
muligheder ved Strib (mod nord) og
Fønsøre (mod syd). I 1600-tallet bliver
den nuværende form med -fart almindeligM id sk o v , Od. 1488 Meskow. fl adv. gida.
mithær ‘midt-, mid-’, el skov. Da byen
ligger midt på halvøen Skoven, betyder
navnet snarest “Midt i skoven”. Jfr. ill.
ved Bogcnsø.
M illin g e, Sv. 1391 Mildinghe (nedertysk),
1490 Millinge. fl sandsynligvis subst.
gida. *mæld ‘sand, grus’ -I- -ing(e). ?“Det
sandede sted”.
m in d e. O rdet er en afledning til ordet
mund og har betydningen ‘munding’. Det
anvendes i stednavne både om en ås
udmunding og om udløbet fra nor og
fjorde i det åbne hav. Ordet er ubeslægtet
med det ord minde, som betyder ‘(god)
erindring’ og som er almindeligt i mange
nyere gård- og husnavne, jfr. Juelsminde.
M in teb jerg, Als. *1340-75 Myntenbergh,
1483 Mynteberghe. fl planten, mynte,
gida. mintæ, el bjerg. “Bakken hvor der
vokser m ynte”.
M jang, Als. *slutn. 1400-tallct Maig, 1483
Meyangk, 1515 Meiangk, Miangk. De
ældre former tyder på, at fl snarest er
subst. made, sønderjysk maj, el snarest
vang. ?“Vangen ved engen”.
M jels, Als. 1245 Mialles, 1543 Melis,
Mels, Myels. fl subst. gida. *mial(d)
‘sand, grus’, el snarest subst. ås. Den
ældste forms -e- må repræsentere en
anden, mere oprindelig vokal, og da
samme dokument indeholder flere ek
sempler på -c- for oprindeligt kort a, må
efterleddct snarest indeholde et tilsvaren
de langt, men forkortet a. el kunne dog
også være adj. løs ‘som mangler noget’.
“Stedet hvor der mangler sand” eller
“Den sandede bakke”. Sand og morænclcr
forekommer afvekslende omkring Mjels.
M jold en , Tøn. *1279 Mieolden. ca. 1300
M ialdærn; lokalt [m jolen]. fl subst.
gida. *miald ‘sand, grus’ + -ærni. “Hvad
der hører til sandet”.
M jøls, Ab. *1486 Møls, 1535 Mulsc. fl
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muligvis subst. jysk mjøl(le) ‘sandbanke’,
snarest hus. ?“Huset på sandbanken”.
m o d en a v n e. Denne betegnelse dækker
ikke entydigt nogen bestemt navnetype,
bl.a. af den simple grund at de tidligste
eksempler ikke er modeprægede i samme
grad som de efterlignende navne. En del
modebestemte navne er tillige opkaldel
sesnavne, s.d., mens andre formelt er
selvstændige dannelser, fordi der ikke
kendes noget direkte, indlysende forlæg.
Mange moderne gård- og husnavne er dog
skabt ud fra et (ubevidst) modepræget
mønster; tilfældige eksempler er Blom
menslyst og Juelsminde, s.d. Vrimlen af
denne type navne fra 1800- og 1900-tallet
har vist nok deres spredningspunkt i
Brahetrolleborg sogn på Fyn, hvor et
hundredetal sådanne navne udmøntedes i
1787, jfr. Korinth med ill. Typen som
sådan går dog længere tilbage i tiden, og
f.eks. navnet G odthåb har sandsynligvis
yderst ude K ap det gode håb som
forbillede. Mange af de allerede i middel
alderen overleverede bebyggelsesnavne
kan ligeledes tænkes at være blevet til
under påvirkning af (ubevidste) mode
strømninger. I al fald er der en påfaldende
forskel i antallet afefterled sammenlignet
med det antal topografiske betegnelser,
som forekommer som forled.
M od eru p , Od. *1241-1439 Morupe, 1486,
1499 M ordrop; lokalt [m orbe]. Navnet
hvis nuværende skriftform sandsynligvis er
påvirket af navnet på nabobyerne Maderup og Toderup, indeholder som fl
snarest subst. mord, el torp. ?“Udflytterbebyggelsen hvor der er sket et m ord”. Det
nedsættende præg et sådant navn vel har
haft kan sammenlignes med to sjællandske
Tystrup, der indeholder subst. tyv.
M ojbøl, Had. *1231 Moddæbøl. fl kvin
den. gida. Modda, el bølle. “Moddas
udflyttergård”.
M o lg er, Skb. *1414 M algaard, 1492
Molger, 1511 Molgerdt. fl snarest subst.
gida. *mal ‘sten, grus’, el snarest subst.
gærde ‘hegn, indhegnet jordstykke’. “Det
indgærdede stenfyldte jordstykke”.
M o lleru p , Tøn. 1505 Mollerwp. fl subst.
muld, el torp. “Udflytterbebyggelscn på
muldjorden”.
M o ltru p , Had. *1292 Molterup, 1402
Moltorph. fl mandsn. Malte, el torp.
“Maltes udflytterbebyggelse”.
M o m m a r k , Als. *1423, 1483 Momark. fl
el

måske mandsn. gida. Momme men dog
snarere subst. mo ‘sort 1er, moler’ eller hvad der passer bedre med terrænforhol
dene - som i oldislandsk ‘flade med sandet
og gruset jordbund’, el mark. “Mommes
m ark”, “Den sortierede m ark” eller sna
rest “Den sandfyldte mark”.
M oru d , Od. *1396 Morethegaard, 1421
Morwth. fl subst. mo ‘sort 1er, moler’ eller
som i oldislandsk ‘flade med sandet og
gruset jordbund’, el rud. “Rydningen på
den sandfyldte el. (mo-) lerholdige jord
bund”.
m o s e . Som efterlod i (sekundære) bebyg
gelsesnavne er dette ord ganske hyppigt.
Ordets betydning ‘lavt og fugtigt terræn’
synes uforandret gennem tiden, men
mange af de moser der har givet bebyggel
ser navn er i tidens løb forsvundet gennem
dræning, lige som visse moser naturligt
har videreudviklet sig. Mange steder vil
tidligere store moser dog fremtræde som
koncentrerede områder med dybt vand
opstået ved tørvegravning. Nært beslægtet
med ordet mose er ordet myr, nu stort set
kun kendt i sammensætningen myre
malm, men tidligere almindeligt og endnu
repræsenteret i de nørrejyske stednavne
Barmer og Gosmer samt Bolmerod ovf.
M o seg å rd , As. m.fl. her? 1447 Mosegardh. fl subst. mose, e l gård. “Gården ved
mosen” (ved Rødsmose).
M o ssø , Skb. 1200-tallct Mossc, Mo sio. fl
subst. mo ‘sort 1er, moler’, el sø . “Søen
med det sorte 1er”.
M u lleru p , Sv. (to steder). *ca. 1470
M ulderup (hgd., Gudbjerg sogn), ca.
1540 Mulleroppe (Flødstrup sogn), fl
subst. muld, el torp. “Udflyttcrbebyggelsen på muldjorden”.
M u llerø d , As. 1475 Mwlrwdh. fl antage
lig subst. mul ‘mørke, m ulm ’, el rud. “Den
mørke (? skyggefulde) rydning”.
M u n k e, Øhav. 1536 Mwnckeøø. fl subst.
munk efter den oprindelige øs tilhørsfor
hold til Holme kloster ( = nuværende
Brahetrolleborg), el ø. “Munkenes ø”.
M u n k eb o, Od. *1231 Munkæbothæ. fl
subst. munk, el bod. “Munkenes småhu
se”.
M u n k egård e, As. (to steder). 1473 Mvnkkegordh (Vejlby sogn), 1606 Munckegaard (Rørup sogn), fl subst. munk, el
gård. “De(n) af munkene ejede gård(e)”.
M ygin d , As. *1431 Miuging, 1506 Myginge. fl adj. myg ‘føjelig, blid’ men sikkert

med tilknytning til en ældre mere oprinde
lig betydning ‘slimet, som sm utter’ ; jfr. de
beslægtede danske ord mug, møg, smyge.
Det er dog uvist hvad ordet sigter til her;
+ -ing(e).
M y lleru p , As. 1504 Myldroppe. fl snarest
subst. gida. *mylda ‘m uld’, el torp.
“Udflytterbebyggelsen på muldjorden”.
M yn d eru p , Sv. *1417 Mondrup, 1420
Mondrop. fl mandsn. gida. *Mundi, el
torp. “Mundis udflytterbebyggelse”.
m æ rsk , se marsk.
M øgelk æ r, Vjl. (hgd.). *1408 Kerszgaard, 1432 Møgelkiard. fl adj. jysk
møgel ‘stor’, el kær. “Det store kær”.
M ø g eltø n d er, Tøn. *ca. 1150 Tundîra,
*1215 Tundær, 1216 Tunder, 1288 Mykæltundær. Navnet er sikkert som forled
det i Tøndering i Salling (se Dansk
Stednavneleksikon bd. 2) et gida. *Tundær, afledt af eller identisk med subst.
gida. tundær, nyere dansk tønder ‘fyr
svamp, let antændeligt stof, nært beslæg
tet med ordene tænde og tindre. Navnet
kan oprindelig have betegnet et vand
drag, i så fald snarest den nuværende
Møllestrøm, men der er dog ikke andre
holdepunkter herfor, og byen ligger ikke
umiddelbart ved vandløbet. En anden
nærliggende mulighed er, at navnet med
udgangspunkt i det ældre ord tønder’s
vcldokumenterede betydning har beteg
net et sted, hvor der var let adgang til
brændsel eller hvor der har været foretaget
afbrænding. Adj. jysk møgel, der betyder
‘stor’ adskiller navnet fra købstaden T øn
der, s.d.
M ølb y, Esb., Had. m.fl. *slutn. 1400-tallet
Møllenby (Had.), her? 1537 Mølby
(Esb.). fl subst. mølle, el by. “Byen ved
møllen”.
M ø lh o lm , Vjl. Forstad til Vejle med navn
efter en krudtmølle anlagt i 1500-tallet, el
holm. “Holmen med (krudt-)møllen”.
Illustr. side 96.
M ø lleg å rd , Lang. (hgd.). m.fl. 1595
Møllegaard. fl subst. mølle, el gård.
“ (Hoved-)gården ved møllen”.
M ø lm a rk , Ab. 1483 Mollmarck. fl adj.
jysk møgel ‘stor’, el mark. “Den store
m ark”.
M ølv a n g , Vjl. Nyt konstrueret navn givet
til station på Vejle-Give-Herning-banen.
M øru p , Vjl. *1453 Mørderopp, 1524
Mørdrop. fl subst. myr ‘mose’, s.d., el
torp. “Udflyttcrbebyggclsen ved mosen”.
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Mølholm ( se side 9 5 ), enforsta d til Vejle, rummer i dag Vejles vartegn, den imponerende Vejle Vindmølle, men det er
vandmøllen i Mølholmsdalen nedenfor, som har givet navn til bebyggelsen. Billedet viser vandmøllen med det
opstemmede møllevand. I baggrunden Vejles hovedkirke med det i 1887 nyopførte tårn. ( Kgl. B ib i.)

M ø sv rå , Vjl. 1480 Møswra. fl muligvis

M åle, Od. 1488 Molø. fl subst. mål ‘tale’,

subst. gida. *møs ‘mose’, el vrå ‘hjørne,
(af-)krog’. ?“ (Af-)krogen ved mosen”.
M åde, Esb. 1502 Madwm, 1566 Maaid.
Bøjningsform af subst. gida. *mat ‘ansæt
telse, vurdering’ eller snarest som i tilsva
rende norske navne i konkret betydning
‘mærke, skel’. Den ældste form i dativ
flertal er øjensynlig erstattet af nominativ-akkusativ-formen.

måske her i betydningen ‘talested, ting’,
el høj. ?“Talehøjen” eller ?“Tinghøjen”.
Højen hedder nu Måle Banke.
M årbæ k, Åb. 1505 Mordbech. fl subst.
gida. *marth ‘skov’, el bæk. “Bækken ved,
i skoven”.
M åre, Sv. 1414 Morw, 1423 Mordhwæ. fl
subst. gida. *marth ‘skov’, el høj. “Højen i
skoven”.

N
N agb øl, Esb. 1468 Nagbøl. fl subst. glda.

*nagh ‘afgnavning, gnavet fordybning’
sigtende til Nagbøl Å eller ligefrem
anvendt som navn på denne, el bølle.
“Udflyttergården ved den gnavede for
dybning” eller “Udflyttergården ved åen
Nagh”.
n ak k e. Meget kraftigt markerede terræn
fremspring, specielt ved kyster, kaldes
undertiden nakke. Her som f.eks. ved
hoved og hals har det menneskelige
legeme og topografiske træk fælles beteg
nelser.
N ak k e, As. 1503 Nacke. Subst. nakke
‘kraftigt fremspringende terræn’.
N a k k eb ø lle, Sv. (hgd.). *1417 Nackebølle, *1453 Nackeby, *1486 Nakkebøghe,
*1494 Nackebøg, 1505 Nackeby, 1551
Nackebølle. fl subst. nakke ‘kraftigt frem
springende terræn’, el måske by men
snarere subst. glda. *bøki ‘bøgebevoks
ning’, i 1500-tallet om tydet til bølle
‘udflyttergård’, sikkert under påvirkning
af at adelsslægten Bølle på den tid ejede
hovedgården. Den ældste form vedrører
muligvis slet ikke dette navn og afspejler
under alle omstændigheder afskriftstiden
(1624). “Bøgebevoksningen på det kraf
tigt fremspringende terræn”.
N a ld m a d eb ro , Åb. 1709 Nallmay Brück.
fl er naturnavnet Naldmade, der som fl
har planten, jysk nalde ‘nælde’, el made,
“Engen med nælderne”. Hertil er føjet el
bro sigtende til passagen over Hundsbjerg
Bæks udløb i Sildekule. “Broen ved
N aldm ade”.
n a tu rn a v n e. Betegnelsen naturnavne an
vendes ofte ensbetydende med marknavne
om navne på forskellige arter af lokalite
ter, der ikke er bebyggelser eller andre
menneskeskabte faktorer i landskabet så
som broer, veje, møller o.lign. N aturnav
ne omfatter således alle navne på høje,
dale, bakker, søer, skove, moser, vandløb,
der kun er eller har været under moderat
kultur. Under naturnavne medregnes

tillige som nævnt normalt alle navne på
dyrkede arealer, se marknavne. N atur
navne er kun i meget begrænset omfang
medtaget her, og når der alligevel optræ
der et stort antal navne, der ender på f.eks.
-skov og -lund skyldes det, at en lang
række naturnavne i tidens løb er blevet
navne på bebyggelser i eller ved den
naturlokalitet, de oprindelig har betegnet.
N aturnavne i funktion som bebyggelses
navne kan være forholdsvis sent overleve
ret, når det drejer sig om små, vel ikke alt
for gamle bebyggelser. Men at sådanne
bebyggelsesnavne kan gå langt tilbage i
tiden viser bl.a. en række navne på -bjerg,
-borg og -høj, som allerede i middelal
deren betegner store landsbyer og ikke
helt sjældent sognebyer.
n a v n e se m a n tik . Ved semantik forstås
læren om betydning og ved navneseman
tik forstås følgelig læren om navnenes
betydning. Ikke blot de enkelte leds
betydning, da dette er ordsemantik, men
spørgsmålet om hvad navnet som sådant
betød på det tidspunkt det blev givet.
Herom haves der for stort set alle ældre
danske bebyggelsesnavne ingen samtidige
oplysninger, og når derfor i dette leksikon
ved hver artikel i gåseøjne gives en kort
navnebetydning, bygger denne på et nøje
studium af de topografiske muligheder
kombineret med erfaringerne fra det
almindelige sammensatte ordforråd. An
sættelsen af de enkelte navnebetydninger
er altså udtryk for et såkaldt ‘bedste skøn’.
Særligt iøjnefaldende problemer i forbin
delse hermed er behandlingen af numerus
(dvs. grammatisk tal: ental overfor fler
tal). Flertal kan i alle de nordiske sprogs
navne anvendes uden at der (påviseligt)
foreligger en flerhed. Dativ flertalsnavne
på -um som f.eks. Dalum, Vadum og
Lundum viser altså ikke nødvendigvis hen
til flere dale, vadesteder og lunde, selv om
der i navnebetydningerne i dette leksikon
normalt angives flertalsform. Omvendt er
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Nebel. D et viste udsnit a f J ylla n d rummer otte byer ( hera f fir e sognebyer ) der uafhængigt a f hinanden er kommet til at
hedde Nebel. Fra middelalderen til vore dage kan man a f de tilføjede adskillende ( reciprokerende ) led aflæse behovetfor
adskillelse og dermedforskellige tiders geografiske overblik. Nørre N ebel ( 1) kaldes i middelalderenf å gangefor Vester
Nebel ogfø rst i nutiden Nørre Nebel til adskillelsefra 1300- og 1400-tallels Sønder Nebel, der efter en lang periode som
blot Nebel nu kaldes Vester Nebel ( 2 ) . Nebel (3 ) i Vorbasse sogn kaldes i 1400- og 1500-tallel Vorbasse N ebel til
adskillelsefra (2 ) og (4 ) . (4 ) der ligesom ( 1) , (2 ) og (6 ) er sogneby kaldesfra middelalderen til op mod vor tid blot
Nebelforfø rst i nutiden at blive kaldt Vester Nebel til adskillelsefra Tavlov Nebel ( 5 ) . Nebel (6 ) i Rårup sogn kaldes
i 1442 og 1506fo r Vester Nebel, i 1563fo r Øster Nebel og i 1683fo r Over Nebel og alle gangene sigter de tilføjede led
muligvis til underopdeling a f byen. I al fa ld giver tilføjelsen a f Vester ingen mening i forhold til de øvrige N ebel'er.
Nebel (7 ) har aldrig tilføjet noget adskillende led, og det samme gælder Nebel ( 8 ) , der er omtalt i D ansk
Stednavneleksikon bind 2. Udsnit a f Gyldendals Atlas D anmark, 1 :850 000 (gengivet i ca. 1/2 s ir .) .

grammatisk entalsform i forleddet i navne
som f.eks. Rævsbjerg, Hundsholm, Kørup
og Kalsbøl ikke udtryk for, at der kun har
været et enkelt af de pågældende dyr ved
den pågældende lokalitet. Disse navne
udviser blot en almindelig, ældre praksis
ved sammensætning især med dyrenavne,
og navnebetydningen ansættes derfor i de
enkelte artikler normalt med flertalsform.
Ønsket om en navnesemantisk tolkning af
de enkelte navne er især blevet fremført i
de seneste årtiers nordiske navnforskning,
og endnu mangler en videnskabelig teori
dannelse, som kan hæve navnebetydnin
gerne over niveauet ‘bedste skøn’,
n a v n e sk ifte . De danske landsbyer og
købstæder skifter yderst sjældent navn. Til
de sikkert dokumenterede tilfælde hører i
Nørrejylland Vester Sejrup, der nu hed
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der Dørken. Her findes endvidere et meget
talende eksempel på ufuldbyrdet navne
skifte, idet det i 1580 under bødestraf på en
okse blev påbudt at anvende navnet
Fredskær om byen Tyvkær mellem Vejle
og Kolding. Byen hedder stadig Tyvkær,
men den skrives Tiufkær. Blandt købstæ
derne i området er det alene Fredericia,
der en kort tid efter anlæggelsen kaldtes
først Bers Odde og siden Frcderiksodde.
Herregårde skifter noget hyppigere navn,
idet en ny ejer, især af en ny slægt, kan
have ønsket et ældre navn ændret til et
navn, hvori hans eget eller hustruens navn
indgik eller til et mere moderigtigt navn.
Se herregårdsnavne.
N eb b eg å rd , Vjl. (hgd.). 1348 Nybbe.
Subst. gida. *næbbi el. *næbba ‘lille næs’.
el gård bruges fra 1500-tallet i hovedgår

dens navn.
N eb el, Esb., Skb., Vjl. *1407 Nøbbcllc

(Skb.). Subst. gida. *nybøli ‘ny udflytter
gård, nybyggergård’. Se også Nørre Nebel
og Vester Nebel og jfr. ill.
N e b sa g er, Vjl. * 1401 Niphags sogen, 1458
Nefsagcr. fl subst. gida. næ f‘næse, pynt’,
el ager. “Marken på pynten”. Byens jord
ligger temmelig højt ovenfor sognekirken,
der oprindelig lå enligt i udkanten af
Hornsylds markjord. Den oprindelige by
Nebsager er opløst ved udflytning. Den
nuværende bebyggelse Nebsager er den
oprindelige Hornsyld stationsby.
N ed erg å rd , Lang. (hgd.). fl adv. neder,
el gård. “Den nedad (mod kysten) belig
gende (hoved-)gård” .
N ed er H o llu f og O v er H ollu f, Od. * 1397
Haløf, 1487 Holløff; lokalt [hol’e]. fl
snarest subst. gida. *hö ‘trug, kar, rende’,
el lev. “Arvegodset ved den trugformede
rende” (Lindved Å). Der skelnes siden
1500-tallet mellem Neder og Over Holluf.
N ed er J e r s ta l og O ver J e r sta l, Had.
1456 Nedderiastal, Oueriastal. fl subst.
jarl eller subst. jern, el stald. “Jarlens
stald” eller “Stalden ved jernforekom
sten”. Der skelnes allerede i middelal
deren mellem Neder og Over Jerstal. Jfr.
navnet på nabobyen Jernhyt.
N ie lstr u p , Sv. (hgd.). 1372 Nielstorp. fl
mandsn. Niels, el Zør/>. “Niels’ udflytterbebyggelse”.
N im , Skb. * 1231 Nym. fl adj. ny, el gida.
hëm. “Den nye bebyggelse”.
N ip så , Tøn. En del af Ribe Å (Ovcråen)
opkaldt efter Svend Neb, der i 1500-tallct
her lod opføre en mølle.
N isle v , Od. *1449 Nythesløf, 1472 Nydcsleff. fl mands(til)n. gida. *NTthir, el lev.
“NTthirs arvegods”.
N iss u m g å r d , Skb. (hgd.). *1482 Niszin
hede, 1664 Nissum grd. fl i herregårds
navnet er ct naturnavn, der er dativ flertal
af subst. næs “ (På, Ved) næssene” ; e l gård.
“Gården ved Nissum”.
N isted , Od. ca. 1510 Nystæ. Sandsynligvis
subst. gida. *nisti ‘krog, hægte’, senere
omtydet efter den almindelige navnetype
på -sted. *nisti og beslægtede former har i
nordisk normalt ‘hægte’-betydningen,
men den dobbelte betydning som i ordet
krog kendes fra gammeldansk øghnanæst
‘øjenkrog’. Nisted har da utvivlsomt navn
efter beliggenheden ved den inderste krog
af Odense Fjord, jfr. illustr. t.h.

Nisteds beliggenhed ved den inderste krog a f Odense
Fjord frem går med tydelighed a f Videnskabernes
Selskabs Kort. Vandforholdene er siden fuldstændig
blevet ændret i forbindelse med inddæmningsarbejder og
gravning a f kanalen, der gjorde Odense til havneby.
Udsnit a f Geodætisk Instituts V SK , 1780. Copyright
(gengivet i 2 /3 s tr .) .

N o ld e, Tøn. *1365 Nylle, 1437 Nuide,

1505 Nolde; lokalt [nolj]. Muligvis en
afledning til (roden i) subst. gida. *nö
‘rende’. Afledningsendelsen er -aldi, men
den ældste forms -y- forklares kun, hvis
man antager, at navnet også har forekom
met i forbindelse med afledningsendelsen
-ildi. “Stedet ved renden” (Grønå).
N on n eb o , Od. *1500 Nundeboe. fl subst.
nonne, el bo eller bod. “Nonnernes bosted”
eller “Nonnernes hytte(r)”.
n or. O rdet nor betyder egentlig ‘snævring’
og er i familie med det engelske ord
narrow ‘snæver’. Det anvendes om havar
me eller vige med en snæver udsejling til
det åbne hav, jfr. ill. ved Kølstrup.
N o rd b o rg , Als. 1313 Norborgh. fl adj.
nørre, el borg. “Den nordlige borg”. Jfr.
Sønderborg.
N ord b y, As. og Esb. 1396 Norby (As.,
anvendt som tilnavn), 1594 Nordtby
(Esb.). fl adv. nord, el by. “Den nordpå
beliggende by”.
N o rd en b ro , Lang. 1552 Nordenbroe. fl
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adv. norden, el bro. “Den nord for broen
(over Magleby Nor) beliggende del (af
Magleby sogn)”.
N o rd en sk o v , Esb. 1461 Northenskow. fl
adv. norden, el skov. “Nord for skoven”.
I N o rd sk o v , Od. og Sv. (hgd.). 1495
Norskov (Sv.), ca. 1540 Norskow (Od.,
Stubberup sogn), fl adv. nord, el skov.
“Den nordpå beliggende skov”.
II N o rd sk o v , Od. (Guldbjerg sogn).
* 1340 Nørskouff, 1475 Nørreskow. fl adj.
nørre, el skov. “Den nordlige skov”.
N o r d sle s v ig . Betegnelse kendt siden
1800-tallet, især i tysk sammenhæng, for
Sønderjylland. Landsdelen har navn efter
den gamle handelsby Slesvig (*ca. 875
Sliaswich, Sleaswich), hvis fl er fjordnav
net Slien, gida. Slæ, nært beslægtet med
nudansk slim og sigtende til de lave,
dyndede bredder, el kan uden vanskelig
heder forklares som vig men er i navnet
Slesvig ofte forklaret som det vestgerman
ske ord wïk (latin: vicus) ‘handelsplads’.
Dels fordi bebyggelsen var et internatio
nalt handelscentrum dels på grund af
eksistensen af et uomtvisteligt nordisk
navn for denne, nemlig Hedeby. Hedeby
og det nuværende Slesvig er dog ikke
samme lokalitet, og det er uvist om navnet
Slesvig virkelig har betegnet lokaliteten
Hedeby, selv om visse gamle kilder slår de
to navne i hartkorn. Hvis eftcrlcddet er det
vidt udbredte vestgermanske wïk ‘han
delsplads’, er det imidlertid meget påfal
dende, at byen og havnen i de frankiske
årbøger under år 804 og 808 kaldes
Sliest(h)orp. Navnets betydning er derfor
snarest “Bugtningen på fjorden Slien”.
Anvendelsen som landsdelsnavn skyldes
betegnelsen Hertugdømmet Slesvig med
centrum på Gottorp Slot ved byen Slesvig.
N o r m ste d , Tøn. 1314 Normenstedhe. fl
mandsn. gida. Northman, vested. “N orth
mans bebyggelsessted”.
N o rtv ig , Skb. *1406 Nordtwig, 1416
Nortwigh, 1469 Nortwygh. fl muligvis
adv. nord ‘nordpå’, el subst. gida. *twigh
‘tveje, tvedeling, forgrening’. “Den nord
på beliggende forgrening”. Navnet kunne
sigte til en afgrening fra Hærvejen, s.d.,
hvis hovedstamme passerer tæt forbi
Nortvig.
N oru p , Od. *1391 Nordorp, 1440 Northerop. fl adv. nord, el torp. “Den nordpå
beliggende udflytterbebyggelse”.
N o tm a rk , Als. *1341 Nodtmark, 1543
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Nutmarke. fl med bevaret -t lader sig kun
forklare ved at antage en oprindelig form
med -tt. Snarest da subst. gida. *nutt,
vendsysselsk nut ‘mandligt lem’, nært
beslægtet med bl.a. oldislandsk subst.
hnyttr ‘m and’ (egentlig ‘knude’) og ny
norsk adj. knottut ‘sammenvokset, tyk
og kort’. Betydningen ‘knude, tyk klump’
må være den oprindelige; el mark.
??“Marken (el. Skoven) med dc(n) knudede bakke(r)”.
N ovru p , Esb. *1499 Nørrup, 1502 Norvp.
fl er muligvis subst. gida. *nô ‘rende,
udhulet træstamme’ eller eventuelt subst.
gida. *nagh ‘afgnavning, udhuling’, el
torp. ?“Udflytterbebyggelsen ved udhu
lingen”. I begge tilfælde sigter navnet
sandsynligvis til beliggenheden ved Nov
rup Bæk.
N u stru p , Had. *ca. 1325 Nusthorp. fl
sandsynligvis mandsn. gida. *Nüt, el torp.
?“Nüts udflytterbebyggelse”. Der skelnes
siden 1600-tallct ofte mellem Lille og

Nymindegab der er Ringkøbing Fjords og Skjern As udløb i Vesterhavet kan takke naturens kræfter fo r at det til
stadighed har levet op til sit navn “Den nye udmunding". Kortskitserne efter Sigurd Rambusch Studier over Ringkøbing
Fjordfra år 1900 viser, hvorledes udmundingen stadig har måttet søge sydover. Efter åbningen a f Hvide Sande-kanalen
( se kort modstående side) er denne vandring nu standset.

Store Nustrup.
N yb org, Sv. (kbst.). *1193 Nyburg, *1231

Nyburgh. fl adj. ny, el borg. “Den nye
borg”. Det er uvist i forhold til hvilken
anden borg slottet i Nyborg betegnes som
nyt. Snarest skal navnet ses i forbindelse
med en borg i Odense, der ligeledes
omtales i 1193-dokumentet. Derimod
beror 1600-tals-traditioner om en Gam
melborg ved Vindinge sandsynligvis på en
konstruktion ud fra navnet Nyborg.
I N yb y, Esb. 1638 Nyby. fl adj. ny, el by.
“Den nye by”.
II N yb y, Øhav. *1366 Nybygge, 1499
Nyby. fl adj. ny, el subst. bygge, eller der
foreligger et sammensat navneord med
samme betydning ‘ny bebyggelse’. Fra
1499 og fremover er det oprindelige navn
erstattet af det almindelige Nyby.
N yb øl, Åb. (to steder). *1196 Nobøle
(Hjordkær sogn), *1352 Nubelherrit
(sogn og herred på Sundeved). Subst.
gida. *nybøli ‘ny udflyttergård, nybyg
gergård’. Herredet har navn efter sogne
byen; jfr. Nebel.
N y b ø lle, Sv. 1419 Nybøle. Subst. gida.
*nybøli ‘ny udflyttergård, nybyggergård’.
N ygård , Had. m.fl. *1511 Nygården
(Åstrup sogn), fl adj. ny, el gård. “Den
nye gård”.
N y m a rk , Od. ca. 1510 Nymarck. fl adj.
ny, el mark. “Den nye m ark”.
N y m in d e , Esb. ca. 1440 Nymynne, 1502
Nyminne. fl adj. ny, el minde. “Den nye

udm unding”, el gab ‘åbning’ er en
tydeliggørende tilføjelse, s.d., der kendes
tidligst i 1600-tallct.
N yru p , As. 1533 Nyeruppc. fl adj. ny, el
torp. “Den nye udflytterbcbyggelsc”.
N æ ld em o se, As. 1475 Neldemosæ, 1492
Nedlæmose. fl planten, nælde, el mose.
“Mosen med nælderne”.
næ s. Lavere pynter på kystlinien eller ud
mod søer og vandløb kan bl.a. betegnes
med ordet næs, beslægtet med ordet næse.
Adskillige af sådanne oprindelige natur
navne er i tidens løb blevet bebyggelses
navne. Som eftcrled er næs ikke sjældent
udviklet til -ns eller -nse, jfr. Brøns, Assens
og de tre oprindelig identiske navne
Bogense, Bovense og Bogensø. I enkelte
tilfælde kan -s nu være alene om at
repræsentere ordet, jfr. As.
N æ s, As. *1295 Sandakernæs, *1543 Nes.
Den ældste form, der indeholder sogne
navnet Sandagcr, s.d., vedrører muligvis
ikke nogen bebyggelse. Subst. næs.
N æ sb jerg, Esb. *ca. 1325 Neersbyergh. fl
sandsynligvis et oprindeligt sønavn, gida.
*Nær, “Den snævre”, der har betegnet et
mose- og engareal ved Biltoft syd for
Skonagcr Lillcå, el bjerg. “Bakken ved
søen Nær”. Den ældste forms -ce- må være
udtryk for forlængelse svarende til samme
kildes -ec- i “Greese”, se Grejs. Illustr. side
103.
N æ sb y, Od. ca. 1510 Ncsby. fl subst. næs,
el by. “Byen på næsset”.
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N æ sb y h o v ed B roby, Od. *ca. 1277-86

Norræbroby, 1446 Broby, fl subst. bro, el
by. “Byen ved broen” (over Stavids Å).
Nørre og siden 1600-tallct Næsbyhoved
efter et nærvedliggende, nu forsvundet slot
adskiller navnet fra Nørre og Sønder
Broby.
N æ steb ø lle, Lang. *1404? Næwcstæbølæ,
1412 Næstcbøle, 1416 Næwcstebølæ. fl
der tidligere er blevet opfattet som et
personnavn indeholdende mandsn. gida.
Wæsti, er snarest subst. gida. *näwist
‘ophold i nærheden’, el bølle. “Den
nærtliggende udflyttergård”.
N ørb y, Tøn., Vjl. m.fl. *1403 Nørrebye
(Vjl.). fl adj. nørre, el by. “Den nordlige
by”N ø rb ø llin g , Esb. 1448 Norrcbøling. fl
adj. nørre, el bølling. “Den nordlige lille
udflyttergård”.
N ø rh o lm , Esb. (hgd.). 1406 Nørholm. fl
adj. nørre, el holm. “Den nordlige holm ”.
N ø rre A ld u m og S øn d er A ld u m , Vjl.
1462 Aldum. fl subst. gida. *alda ‘sænk
ning, fordybning’, el gida. hëm. “Bebyg
gelsen ved fordybningen”. Der skelnes fra
1500-tallet mellem Nørre og Sønder
Aldum.
N ø rre B jert, Vjl. ca. 1440 Biertc. Dette
navn samt Sønder Bjert syd for Kolding
Fjord indeholder sandsynligvis det oprin
delige navn på fjorden, gida. *Biarti,
afledt af det gammeldanske adj. biart ‘lys,
skinnende’. Nørre adskiller siden 1600ta.Het dette navn fra Sønder Bjert.
N ø rre B ra m d ru p , Vjl. *1231, *ca. 1325
Bramthorp. fl mandsn. gida. Brami, el
torp. “Bramis udflytterbebyggelse”. Nørre
adskiller i nutiden navnet fra Ødis Bram
drup, s.d. Bramdrupdam vest for Nørre
Bramdrup er opstået omkring en lande
vejskro og jcrnbancknudcpunkt. el dam
‘dæmning’ sigter til landevejens fremfø
ring over de fugtige arealer ved den nu
nedlagte station.
N ø rre B rob y og S øn d er B roby, Sv.
*1327 Broby, *1330 Synderbroby, *1368
Nørrcbroby. fl subst. bro, el by. “Byen ved
broen”. De to nabobyer har navn efter
hver sin bro over Odense Å.
N ørreb y, Od. m.fl. *1383 Norreby, 1409
Nørreby (Klinte sogn), fl adj. nørre, el
by. “Den nordlige by”.
N ørre E sterb ø lle, Od. her? 1383 Æstræthæbølæ. fl kvinden. Estrid, el bølle.
“Estrids udflyttergård”. Nørre adskiller
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siden slutningen af 1400-tallet navnet fra
Sønder Esterbølle, s.d.
N ø rre Fårup, Tøn. 1250-1300 Fartorp,
1291 Farthorp. fl det oprindelige navn på
Ribe Å, gida. *Far “Den sejlbare”, se
Farris, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
åen F ar”. Nørre adskiller siden 1300-tallet
navnet fra Sønder Fårup, s.d.
N ø rre H jaru p , Åb. 1474 Jarup. fl
mandsn. gida. *Hior, el torp. “Hiors
udflytterbebyggelse”. Nørre adskiller si
den 1700-tallet navnet fra Rise Hjarup,
s.d.
N ø rre H o stru p , Åb. *1477 Hostrop. fl
dyren. hors, el torp. “Udflytterbebyggel
sen med hestene”. Nørre adskiller i
nutiden navnet fra sognebyen Hostrup øst
for Tønder og fra Sønder Hostrup i Ensted
sogn.
N ø rre H øjru p , Od. her? *1292 Hothorp,
* 1300-35 Høthorp, * 1386 Hødorp. fl adj.
eller subst. høj, el torp. “Den højtliggende
udflytterbebyggclse” eller “Udflytterbe
byggelsen ved højene”. Nørre adskiller i
nutiden navnet fra bl.a. Skovs Højrup ved
Odense og Sønder Højrup.
N ø rrejy lla n d , se Jylland.
N ø rre L o n g else og S øn d er L o n g else,
Lang. *1231 Liungæhals. fl planten,
lyng, eventuelt i betydningen ‘lyngbevokset om råde’, el subst. hals, her i betydnin
gen ‘smal sænkning i højdedrag’. “Den
smalle lyngklædte sænkning”. Der skelnes
siden 1400-tallet mellem Nørre og Sønder
Longelse.
N ø rre L y n d else, Od. *1348 Lundlosæ.
1479 Lundløsse. fl subst. lund, el løse.
“Græsgangen ved, i den lille skov”. Nørre
adskiller siden 1500-tallet navnet fra
Sandholts Lyndelse, s.d.
N ø rre L ø g u m , Tøn. *1190-97 Lugum,
Løgum, *1212 Lugum. Dativ flertal af
subst. gida. løgh ‘vand’ badevand, vand
til brygning’, her måske snarest sigtende
til det meget sump- og mosefyldte område
mellem Nørre Løgum og Vadehavsky
sten. Ordets anvendelse her som et
stednavn i flertal, gida. * Løghar, fremgår
af herredsnavnet Lø herred, s.d. “ (Ved, I
området) Løghar”. Nørre adskiller i
nutiden navnet fra Øster Løgum, s.d. og
Sønder Løgum syd for grænsen. Jfr.
Løgumkloster.
N ø rre N eb el, Esb. *ca. 1325 Nybyl. Subst.
gida. *nybøli ‘ny udflyttergård, nybyg
gergård’. Nørre adskiller i nutiden navnet

fra Vester Nebel i Skast herred. Se Nebel
med ill.
N ø rre N æ rå, Od. her? 1304 Niærthøu,
her? *1362 Nycrthingc, *1409 Nærthughæ, Nærthw, 1423 Nærdighc. fl guden.
Njord, el høj. “Guden Njords høj”. Nørre
adskiller siden 1800-tallet navnet fra
Sønder Nærå, s.d., som formerne fra 1304
og 1362 eventuelt vedrører. I formen fra
1362 er -n- fejl for -u-.
N ø rre S an d ager, Od. 1385 Sandagher. fl
subst. sand, el ager. “Den sandede m ark”.
Nørre adskiller i nutiden navnet fra
Sandagcr ved Assens.
N ø rre Snede, Skb. ?1407 Snedæ, Litlæ
Snedæ. Flertal af subst. gida. *sncth
‘afskåret stykke’. “De afskårne stykker (?
= rydningen)”. Lille og siden 1500-tallet
Nørre adskiller navnet fra Øster Snede i
Vejle amt.
N ø rre S ten d eru p , Vjl. 1308 Stendorp,
1524 Stendrop. fl subst. sten, el torp.
“Udflytterbebyggelsen hvor der er sten”.
Nørre (ældre: Nedre) adskiller siden
1700-tallet navnet fra Sønder Stenderup i
Sønderjylland.
N ø rre Søby, Od. 1400-50 Seby, *1432
Syøby. fl subst. sø, el by. “Byen ved søen”.
Nørre adskiller nu navnet fra Kirke Søby.
N ø rre V ilstr u p , Vjl. 1459 Wilstorp. fl
mandsn. gida. *Wil, el torp. “Wils udflytterbebyggelse”. Nørre adskiller siden
1500-tallet navnet fra Sønder Vilstrup
mellem Fredericia og Kolding.
N ø rre V iss in g , Skb. *1327 Wising, 1573
Vissing, fl subst. gida. *wis ‘eng’ +
-ing(e). “Stedet ved engen”. Nørre adskil
ler siden 1600-tallet navnet fra Sønder
Vissing.
N ø rre V o llu m og S øn d er V o llu m , Tøn.
*1479 Wolom, 1492 Wollum. Muligvis
subst. gida. *hwalm, hvis norske og
svenske modsvarighed betyder ‘lille hø
stak, høknippe’. Grundbetydningen ‘no
get hvælvet’ stemmer ikke med det flade
og lave terræn, og navnet har derfor
snarest betydningen ‘lille høstak’.
N ø rre Ø n lev og S øn d er Ø n lev , Åb.
*1279-83 ØnlølT, *1466 Enlølf, 1535
Nordt Enlcwe, Sudr Enleue. fl sandsyn
ligvis mandsn. gida. Øthæn, el lev.
“Øthæns arvegods”.
N ø rre Åby, As. her? 1304 Aby, *1384
Ouby, 1435 Aby. fl subst. å, el by. “Byen
ved åen” (Viby Å). Nørre adskiller siden
1500-tallet navnet fra Sønder Åby, s.d.

Næsbjerg. Den sø, N ær, som Næsbjerg har navn efter har
ligget mellem Næsbjerg og Biltoft. Ved kortets X findes i
1683 navnet “Nees E n g ”. og på kort f r a 1801 “N is
E n g ”. Fra B iltofts jorder kendes i 1683 navnet
“Nesvuad”. D et 'bjerg' navnet sigter til kan kun være det
store Mogelbjerg. Udsnit a f Geodætisk Instituts mbl.
3 2 0 4 ,1 :2 0 0 0 0 . Copyright (gengivet i 3/4 sir.).

N ø rsk o v , Vjl. 1524 Nordskow. fl adv.

nord, el skov. “Den nordpå beliggende
skov”.
N øru p , Vjl. *ca. 1325 Nythorp. fl adj. ny,
el torp. “Den nye udflytterbcbyggelsc”.
N ø rv a n g h erred , Vjl. *1231 Vvangshæreth, 1. halvdel 1300-tallet Wonghærith,
Nørhærith, *1457 Nørvangs H., 1502
Nørræwanx H. fl i det oprindelige
herredsnavn er sandsynligvis landsbynav
net Vonge i Øster Nykirke sogn. I 1300- og
1400-tallet erstattes dette navn af Nørreherred med adj. nørre som forled. Dette
navn erstattes i anden halvdel af 1400tallet af det nuværende. Nørre må i dette
opfattes som en adskillende tilføjelse, men
et Søndervangs herred nævnes kun en
enkelt gang i 1436 i en sekundær kilde.
N ørå, Esb. 1483 Nøraa. fl adv. nør, el å.
“Nord for åen” (Holsted Å).
N ø ttru p , Vjl. 1492 Ny ttrop. fl tiln. gida.
Nÿpi eller adj. ny, el torp. “Nÿpis
udflytterbebyggelse” eller “Den nye
udflytterbebyggclse”.
N åru p , Od. 1383 Northorp. fl adv. nord,
el torp.
“Den
nordpå
beliggende
udflytterbcbyggelsc”.
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o
O b b ek æ r, Tøn.

1537-38 Obbekier. fl
mandsn. gida. Ubbi, el kar. “Ubbis kær”.
En form Apker fra 1518 opføres i bl.a.
T rap Danmark under dette navn men
vedrører Abkær ved Haderslev.
O d d ersted , Vjl. 1578 Odersted. fl dyren.
odder, el sted. “Bebyggelsesstedet med
odderne”.
O d en se, Od. (kbst.). 988 Othenesuuigensem (latiniseret adjektiv i akkusativ),
mønt 1018-35 ODSVI, *ca. 1075 Odansue, 1123 Othense, * 1231 Othænsheret. fl
guden. Odin, el subst. gida. wæ ‘(he
densk) helligdom, vi’. “Odins helligdom”.
Herredet har navn efter købstaden.
O en s, Vjl. *1464 Ottens, 1484 O tthens;
lokalt [u’ns]. fl guden. Odin, el subst.
gida. wæ ‘(hedensk) helligdom, vi’.
“Odins helligdom”.
O k sb y, Esb. *1298 Uxcby, *ca. 1325
Oxeby. fl dyren. okse, el by. “Byen med
okserne”.
O k sb ø l, Als, Esb., Had. 1429 Owsbyll
(Had.), 1481 Oxbøl (Esb.), 1483Oxebuel
(Als), fl dyren. okse, el bølle. “Udflytter
gården med okserne”.
O k sen v a d , Had. *1404 Vxenwath, 1462
Oxenwat. fl dyren. okse, el vad. “Vade
stedet for okserne”.
O k seø ern e, Åb. * 1200-tallet Øksnø maior
et minor, fl dyren. okse, el ø. “Øc(r)n(e)
med okserne”. De to øer benævnes i 1200tallet som ofte senere ‘store’ (latin : maior)
og ‘lille’ (latin: minor).
O k slu n d , Esb. ca. 1525 Oslwndt. fl
dyren. okse, el lund. “Den lille skov med
okserne”.
O ld e, Øhav. 1483 Oldouw; lokalt [ajle].
fl subst. gida. wall ‘slette, græsmark’, el
høj. “Højen på sletten (græsmarken)”.
I O lleru p , Sv. 1372 Vldorp. fl mandsn.
gida. Ulvi eller dyren. ulv, el torp. “Ulvis
udflytterbebyggelse” eller “Udflytterbebyggclsen med ulvene”.
II O lleru p , Vjl. 1460 Ollerup. fl snarest
mandsn. gida. Alli, el torp. “Allis udflyt
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terbebyggelse”.
O lm e r d ig e t, Tøn.

1781 Olgers Dige,
1846-48 Olgerdige eller Ollemcsvold. fl i
de ældre former er subst. ålegård, sigtende
til ålefangst i Sønderå. Senere er fl
erstattet af subst. oldemor, sigtende til
formodet høj alder; el dige ‘vold’. “Vol
den ved ålegården” og nu : “Den ældgam
le vold”.
O m m e , Esb. 1291 Omæ; lokalt [o m].
Oprindelig navn på vandløbet vest for
byen, gida. *Öma, beslægtet med ord der
kendes i andre germanske sprog i betyd
ningen ‘fjern larm, bulder’. Åens navn
betyder da “Den Qernt larmende”, jfr.
Sønder Omme.
O m m e l, Øhav. 1486 Vmmel, 1514 Ommell. fl muligvis subst. gida. *6m ‘fjern
larm, bulder’, el muligvis subst. væld
‘kilde’. ?“Dcn stærkt rislende kilde”.
o p k a ld e lse sn a v n e . U nder denne beteg
nelse sammenfattes en række navne, der
ikke oprindelig hører hjemme de steder,
hvor de nu (også) anvendes. Det ældste
eksempel i Danmark er herregårdsnavnet
Fuglsang på Lolland, der allerede i
middelalderen er indlånt fra Tyskland, og
som ved sin status har medvirket til
yderligere stor spredning af dette navn.
Normalt er opkaldelsesnavnene dog yng
re. Forbillederne for opkaldelsesnavne er
som regel kendte slotte, herregårde, byer
eller landskaber, gerne i udlandet (især
Tyskland), men også f.eks. København
har dannet basis for opkaldelse, og både
navnet Danmark og Dannevirke forekom
mer af og til blandt de nu for det meste
forsvundne marknavne. Overhovedet kan
det konstateres, at opkaldelse har været
lige så almindelig inden for marknavne
som inden for bebyggelsernes navne. En
stor koncentration af opkaldelsesnavnc
etableres i 1787 i og omkring Brahetrolleborg sogn, og denne er sikkert i høj grad
medvirkende årsag til spredningen af
opkaldclsesskikken blandt 1800-tallets

gård- og husnavne, jfr. Korinth. Som
opkaldelsesnavne anses ikke de talrige
tilfælde, hvor et naturnavn på stedet har
funktion som bebyggelsesnavn.
O p sn e u m , Esb. 1459 Wpsnedum. fl
subst. gida. *snëth ?‘kratskov’, el gida.
hëm. ?“Bebyggelsen ved, i kratskoven”.
Adv. op sigter til beliggenheden længere
fra Sneum Ås udmunding og adskiller
navnet fra Sneum nærmere åens udmunding.
I O re, Lang. *1459 Ore, 1472 Oræ. Subst.
gida. wara ‘udmark, udyrket areal’. To
dele af byen eller to byer, hvoraf Ore da er
den ene, senere eksisterende, omtales
*1231 som Nørræworæ og Syndræworæ.
II O re, Od. (sogn, Skovby herred). *1231
Scogbyoræ, 1397 Vreberk. Sognets og
sognebyens nuværende navn modsvarer
subst. gida. wara ‘udmark, udyrket areal’.
Den ældste form vedrører næppe nogen
bebyggelse, men en ore, et udyrket areal,
som har hørt under Skovby eller (snarere)
har hørt til Skovby sogn. Ore kirke er som
den eneste i herredet ikke romansk og har
dermed ikke eksisteret i 1231, og Skåstrup
i Ore sogn omtales endnu i 1435 som
liggende i Skovby sogn. Formen fra 1397
og en række former fra 1400-tallet inde
holdende ordet birk ‘retsområde’ vedrører
et kongeligt len.
III O re, Od. (Sønder Nærå sogn). *1459,
ca. 1510 Ore. Subst. gida. wara ‘udmark,
udyrket areal’.
O relu n d , As. (hgd.). ca. 1600 Orlunde. fl

subst. gida. wara ‘udmark, udyrket areal’,
el lund. “Den lille skov på, ved det
udyrkede areal”.
O rte, As. *1345 Orte, 1506 Ortæ. Subst.
vorte, her i en ældre og mere oprindelig
betydning ‘forhøjning’, sigtende til det
ujævne terræn i sognet.
O rten , Esb. ca. 1300 Ortæn. fl subst. gida.
wara ‘udmark, udyrket areal’, el tun.
“ Indhegningen i, ved det udyrkede
areal”.
O tte r sb ø l, Tøn. 1373 Otersbølø, 1379
Otersbøl. fl mandsn. O ttar, el bølle.
“O ttars udflyttergård”.
O tteru p , Od. 1427 O ttorp; ældre lokal
udtale [trø be], fl mandsn. Otte, el torp.
“Ottes udflytterbebyggelse”.
O u re, Sv. *1408 Aarde, 1436 Øræ, 1451
Oræ. Subst. gida. wara ‘udmark, udyrket
areal’.
O v erb y , Tøn. *1494 OfTuerbye, 1508
Owerby. fl adj. el. adv. ovre, over, el by.
“Den højereliggende by”.
O v er H o llu f, Od., se Neder Hol luf.
O v er K æ rby, Od. her? *1231 Kyarby,
her? 1458 Kæreby. fl subst. kar, el by.
“Byen ved kæret”. Over adskiller siden
1600-tallet navnet Kærby fra Vester
Kærby, s.d.
O v sted , Skb. *1403 Ousted, fl muligvis
mandsn. gida. Aggi, el sted. ?“Aggis
bebyggelsessted”.
O v tru p , Esb. *ca. 1325 Vgthorp. fl
snarest mandsn. gida. *Ughi, el torp.
“Ughis udflytterbebyggclse”.

P
P ad b org, Ab. 1729 Padburg. fl dyren.

P ilsh u se , Sv. 1578 Pilshus. fl træn. pil, el

padde, el borg, her anvendt nedsættende
om et hus. “Det meget lidt borglignende
hus med padderne”.
P a lle sh a v e , Sv. *1453 Pallhafluc, 1572
Pallis Hafluc. fl mandsn. Palle, el have.
“Palles indhegning”.
P a lsg å rd , Vjl. (hgd.). 1446 Palnsgord. fl
mandsn. Palle, gida. Palnir, el gård.
“Palles gård”.
P a m h u le, Had. *efter 1397 Pamhole,
1539 Pamphollc. fl sandsynligvis det
oprindelige navn på Pamhule Sø, gida.
*Pamp. Navnet svarer til subst. svensk
pamp ‘lille tyk person’ og jysk pamper og
hører til en ordrod med betydningen ‘være
tyk, svulme’. Som navn på et kær kendes
det i formen Pampen i Nørreby på
Nordfyn; el subst. hule ‘lavning, kløft’.
“Kløften der fører fra søen Pam p”.
Navnet er siden overført til bebyggelsen,
der igen har lagt navn til Pamhule Skov.
P ed e r str u p , Lang. og Sv. 1412 Pædherstorp (Lang.), 1436 Paderstrvp (Sv.). fl
mandsn. Peder, el torp. “Peders udflytter
bebyggelse”.
P ejru p , Sv. *1327 Pertorp, 1438 Pedorppæ. fl mandsn. Peder, el torp. “Peders
udflytterbebyggelse”.
P erb ø l, Åb. (to steder). 1437 Perbul
(Bjolderup sogn), 1543 Perbull (Kliplev
sogn), fl mandsn. Peder, el bølle. “Peders
udflyttergård”.

hus. “Huset (senere: Husene) ved pile
træerne”.
P jed sted , Vjl. *ca. 1325 Petæsteth. fl
subst. gida. *pëta ‘spyd’ (fra Poitou i
Frankrig) eller subst. gida. *pëti, *pëta
‘indbygger fra Poitiers, Poitou’, el sted.
“Bcbyggelsesstcdet hvor der forhandles,
tilvirkes Poitou-spyd (frankiske spyd)”
eller “Poitou-beboerncs bebyggelsessted”.
P lo v stru p , Esb. og Skb. ca. 1290 Plogstorp (Esb.), 1575 Plovstrup (Skb.). fl
subst. plov eller tiln. Plov, el torp.
“Udflytterbebyggclsen hvor der bruges
plov” eller “Plovs udflytterbebyggclse”.
P o p p en b ø l, Tøn. * 1443 Poppcnbul. fl det
frisiske mandsn. Poppe, el bølle. “Poppes
udflyttergård”.
P øl, Als (to steder). 1483 Pøle (ved
Nordborg). Subst. pøl ‘sump’. På Nordals
snarest sigtende til beliggenheden ved
Nordborg Sø, på Sydals efter mosearealet
Søen.
P åby, Vjl. 1524 Paaby. fl mands(til)n.
gida. Pä eller det tilsvarende fuglen, gida.
pä ‘påfugl’, el by. “Päs by” eller “Byen
med påfuglene”.
P åru p , Od. og Sv. *1339 Paathorp (Od.),
*1408 Padcrup (Sv.), 1506 Paarvpe
(Od.), fl mands(til)n. gida. Pä eller det
tilsvarende fuglen, gida. pä ‘påfugl’, el
torp. “Päs udflytterbebyggelsc” eller “Udflyttcrbebyggelsen med påfuglene”.

R
R a b sted , Tøn., sc Ravsted.
R ad b y, Od. rn.fl. 1681 Raabye (Ubbcrud

sogn), fl subst. rad, el by. “Byen hvor
husene ligger på rad”.
R a d stru p , Od. *1345 Rastrop, 1383
Rastorp; lokalt [ra’sdrob]. fl muligvis
tiln. gida. Rath, el torp. ?“Raths
udflyttcrbebyggelsc”.
R a g eb ø l, Åb. *1400, ca. 1400 Rakebul. fl
muligvis adj. gida. rak ‘lige’ eller subst.
gida. *raki ‘fugtighed’ eller subst. gida.
*raka ‘stribe’, el bølle. “Den lige udflyt
tergård”, “Udflyttergården ved fugtig
heden” eller “Udflyttergården ved
(sand-)striben”.
R an d b øl, Vjl. *ca. 1325 Randæbøøl. fl
subst. rand, el bølle. “Udflyttergården ved
randen”.
R an d eru p , Tøn. *1298 Randrup, 1307
Randorp. fl subst. rand, el torp. “Udflyt
terbebyggelsen på randen” (ovenfor Vesterlund Bæk).
R an d s, Vjl. 1524 Raans. fl subst. rå
‘stang’ eller dyren. rå, eltzæj. “Næsset med
stangen el. stængerne” eller “Næsset med
rådyrene”.
R a n g stru p , Had. *1190-97 Ranxstropherret, Raffnstorp herret, *1231 Rafnsthorp. fl mandsn. Ravn eller fuglen,
ravn, el torp. “Ravns udflytterbebyggel
se” eller “Udflyttcrbebyggclsen med rav
nene”. Herredet der siden 1300-tallct er
delt i Nørre og Sønder Rangstrup herred,
har navn efter landsbyen, hvor tingstedet
har ligget.
R a sk (hgd.) og R a sk m ø lle , Skb. *1453
Rask. Navnet er sandsynligvis det oprin
delige navn på Rasksø eller Møllebæk som
fra denne løber gennem stationsbyen
Raskmøllc. Navnet er måske en afledning,
s.d., med -k af roden *ras- ‘flyde’.
R aved , Åb. 1397 Rawyt. fl dyren. rå, el
gida. with. “Skoven med rådyrene”.
R avn d ru p , Sv. 1497 Ramdorep. fl
mandsn. gida. Rami, el torp. “Ramis
udflyttcrbebyggelsc”.

R a v n eb jerg , Od. ca. 1510 Rafineberg. fl

fuglen, ravn, el bjerg. “Bakken med
ravnene”.
R a v n h o lt, Esb., Sv. (hgd.), Vjl. ca. 1317
Rauelholth (Esb.), 1365 Rafnholt (Sv.),
*1408 Ralfnsholt (Vjl.). fl fuglen, ravn,
el holl. “Den lille skov med ravnene”.
R a v n in g , Vjl. 1366 Rafning. fl fuglen,
ravn -I- -ung. “Stedet med ravnene”.
R a v n sø , Esb. *1499 Raffnshee, 1504
Rafwenshiæ. fl mandsn. Ravn eller fug
len. ravn, el hede. “Ravns hede” eller
“Heden med ravnene”.
R a v sted , Tøn. *1298 Raperhet, *1352
Rapset, 1436 Rapstede, fl subst. gida.
*rapi ‘dværgbusk, dværgbirk’, el subst.
gida. *sæta ‘opholdssted’. “Opholdsstedet
ved dværgbuskene”.
R eb b ø l, Åb. *1450, 1484Rebul. fl snarest
dyren. ræv, i så fald med [æ] modsat
normalt [røw] bevaret i udtalen som følge
af at -v tidligt er forsvundet foran
efterleddets b-; el bølle. ?“Udflyttergården med rævene”.
R ebæ k, Had. 1541 Rebeck, Recbeck. fl
adj. gida. *rcth ‘fremkommelig for riden
de’, el bæk. “Bækken som kan passeres af
ridende”. Navnet der oprindelig må have
sigtet til den nuværende Møllebæk, har da
vedrørt en passage af denne ved dens
udløb i Kolding Fjord.
R e fstru p , Vjl. (hgd.). 1451 Reflstrop. fl
mandsn. Ræv eller dyren. ræv, el torp.
“Rævs udflytterbcbyggelse” eller “Udflytterbebyggelsen med rævene”.
R e fs V in d in g e, Sv. 1435 Rofswynninge,
1497 Reffswynninge. Snarest subst. gida.
*winning ‘arbejde, bearbejdning, opdyrk
ning’. Mandsn. Ræv adskiller navnet fra
Vindinge, s.d.
R eg stru p , Sv. ca. 1540 Rcxtroppe. fl
snarest mandsn. gida. *Rëk, el torp.
?“Rëks udHyttcrbebyggelse”.
R ejsb y , Tøn. (to steder). 1294 Risby
(sogn, Hviding herred), 1417 Rysby
(Ballum sogn), fl subst. ris ‘krat’, el by.
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Ribe kendes gennem talrige arkæologiske fu n d nord fo r åen som en by a f betydning allerede i 700-tallet, og i
århundrederne derefter bliver den et centrum fo r den kristne mission i Danmark. Det er den massive gejstlige
tilstedeværelse i byen som harført til, at man ligefrem har villet se dens navn som et latinsk ord med betydningenflodbred.
Ribe har dog, som alle andre gamle danske byer et nordisk navn, men sandt er det, at det er åen medflodhavn og vand
møller, der er Ribes livsnerve. Billedet viser Skibbroen, nu en skygge a f sig selv, i 1935. ( Foto : Stender; K gl. B ib i.)

“Byen ved krattet”.
R e m m e r slu n d , Vjl. *1511 Remerslundt,

1578 Rimerslund. fl mandsn. ældre dansk
Remer, el lund. “Remers lille skov”.
R en d er, Od. 1484 Rendword, 1489 Renuod, 1497 Renduord. fl muligvis subst.
rind ‘kant, rand, bakkekam’, el enten
subst. gida. *warth ‘(å-)bred’, hvis eksi
stens i gammeldansk dog er meget tvivl
som eller snarere subst. gida. warth ‘vagt,
vagtpost’. ?“Vagtposten på bakkekam
men”.
R en s, Tøn. * 1340 Rindseet, 1495 Reensze.
fl sandsynligvis det oprindelige navn på
Sønderå, gida. *Rind, nært beslægtet med
rinde og rende, el subst. gida. *sæta
‘opholdssted’. “Opholdsstedet ved åen
Rind”. Ånavnct indgår tillige i navnet
*Rindbro, nu Ringborg vest for Rens.
re tsk r iv n in g . Stednavnes stavning følger
i almindelighed de normale danske ret
skrivningsregler, der findes i Dansk Sprog
nævns Retskrivningsordbog. Således bru
ges der f.eks. overalt bolle-å og -ks må ikke
erstattes af -x. De enkelte stednavnes
officielle form fastsættes af Stednavneud
valget, autoriseres af Ministeriet for kultu
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relle anliggender og udsendes i bogform.
For Jyllands vedkommende i Fortegnelse
over Stednavne i Jylland, der forventes at
udkomme i 1984, en revideret udgave af
tidligere amtsvise lister. For resten af
landet foreligger allerede Fortegnelse over
Stednavne i amterne øst for Lillebælt,
Kbh. 1978. De autoriserede former omfat
ter alle bebyggelser samt enkeltgårde på
over 20 tdr. hartkorn. En brugelig og i
almindelighed korrekt stavemåde af sted
navne (herunder også f.eks. gård- og
husnavne og vejnavne) kan nemmest
findes i telefonbøgerne, i Postadressebo
gen og på Geodætisk Instituts nyeste kort.
Ældre kort indeholder derimod tit foræl
dede stavemåder. I Dansk Stednavnelek
sikon er normalt anvendt stavemåderne i
Trap Danmark, 5. udgave; ved væsentli
gere afvigelser fra den officielle norm er
der givet krydshenvisninger.
R ev eld ru p , Od. 1453 Ræbeldrvp. fl
subst. rebel, revl ‘langt og smalt afrevet
stykke tøj, strimmel’, nu især kendt fra
jysk, el torp. “Udflytterbebyggelsen på
strimlen” (dvs. den øst-vest-gående ås på
hvis nordside byen ligger).

Ristinge er det gamle navn på hele halvøen, der skyder sig ud fr a Sydlangelands vestkyst. Ikke mindst halvøens
afslutning berettiger til et navn, som betyder bakkekamsområdet. (Foto: Danmarks Geologiske Undersøgelse.)

R evn in ge. Od. 1430 Ræffninge. fl fuglen,

R in d b y , Esb. Nyt navn fra 1800-tallet med

ravn + -ing(e). “Stedet med ravnene”.
R ev sin g , Esb. 1537 Reffsinghoffuit. fl
dyren. ræv, el muligvis subst. eng.
?“Engen med rævene”. Indtil 1700-tallet
kaldes byen altid Rcvsinghoved med som
el subst. hoved ‘fremspring’ efter beliggen
heden ovenfor Gesten Å.
R ev sø , Had. *1488 RefTshøu. fl dyren.
ræv, el høj. “Højen med rævene”.
R ib e, Tøn. (kbst.). 948 Ripensis (latinsk
adjektiv), 1018-35 Rihbiir (engelsk
mønt), *ca. 1075 Ripa, ca. 1170 Ripa,
Ripe, *ca. 1200 (Saxo) Ripa, Ripæ. Byens
navn er massivt overleveret i den tidlige
middelalder men altid i kilder, som ikke er
på dansk. Normalt ville dette ikke påvirke
danske stednavne, men med hensyn til
Ribe kan der tidligt være sket en associa
tion med det latinske subst. ripa ‘flod
bred’. Snarest er navnet dog identisk med
et i norsk og svensk repræsenteret subst.
ripa ‘stribe, strimmel’. Ord af denne
betydning forekommer ofte i stednavne,
jfr. bl.a. Arnkil, Kile, Killerup, Reveldrup og Snave, men det er uvist hvad der
sigtes til i Ribe.
R ifb jerg, Lang. *1419 Reffuebierg, 1472
RæfTuebergh. fl dyren. ræv, el bjerg.
“Bakken med rævene”.

som fl subst. rind ‘bakkekam’, el by.
“Byen på bakkekammen”.
R in g, Skb. *1344 Rind, 1. halvdel 1400tallet Rindh. Subst. rind ‘bakkekam’ efter
beliggenheden ved Dalbæk og Ring Sø.
R in ge, Od. og Sv. *1277-86 Ræthingh
(Sv.), 1372 Rædhing (Sv.), * 1391 Ræthingæ (Od.), 1423 Rædingæ (Od.), fl subst.
rad, der foruden betydningen ‘række’
muligvis har kunnet betyde ‘grusbakke’
+ -ing(e). “Stedet ved rækken el. grus
bakken”.
R in g iv e, Vjl. *ca. 1325 Ryngøgh. fl subst.
ring, el høj. “Den ringformede høj”.
R in g k lo s te r , Skb. *1203, 1268 Rind.
Subst. rind ‘bakkekam, jordryg, kant,
rand’. Navnet sigter til samme område
som sognenavnet Ring i Skanderborgområdet og er vel identisk med dette.
R in g tv ed , Had. *1373 Ringhtweth, 1421
Ryntwyt. fl subst. ring, el tved. “Den
ringformede rydning”.
R in k en æ s, Åb. 1436 Rinkenisse. fl subst.
gida. *rink ‘mand, kriger’, el næs. “K ri
gernes næs”.
R is, Skb., Vjl. *1445 Rijsz (Skb.), *1488
Riisz (Vjl.). Subst. ris ‘krat’.
I R ise, Åb. *1231 Risæheret, 1436 Rise.
Flertal eller dativ ental af subst. ris ‘krat’.
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Herredet har navn efter sognebyen.
II R ise, Øhav., se Lille Rise og Store Rise.
R ise H jaru p , Åb. *1499 Herdorpp, 1535

Jarderup. fl mandsn. gida. Hior, el torp.
“Hiors udflytterbebyggelse”. Sognenav
net Rise adskiller siden 1700-tallct navnet
fra Nørre Hjarup, s.d.
R isin g e, Sv. (hgd.). *1532 Riszeningen
lyeke, ca. 1540 Riszinnge. fl subst. ris
‘krat’ + -ing(e). “Stedet med krattet”.
R istin g e , Lang. 1464 Resting. Navnet har
sikkert oprindelig betegnet hele halvøen,
ved hvis rod byen ligger. Herfor taler
navnene Ristinge Løb og Ristinge Hale
ved halvøens spids, og i flere gamle
dokumenter bruges udtrykket ‘på Ristin
ge’. fl snarest som i det norske ønavn Rist
subst. gida. *rist ‘bakkekam’ + -ing(e).
“Stedet el. O m rådet med bakkekam
men”. Illustr. side 109.
R oager, Tøn. 1291 Rotakær, Rothakær.
fl subst. rud ‘rydning’, el ager. “Den ved
rydning dannede m ark”.
R od en , Vjl. 1474 Rode. Subst. gida. rutha
‘rydning’, jfr. rud. Siden 1700-tallet optræ
der navnet i bestemt form.
R ojb øl, Had. 1524 Rottbull. fl subst. rud
‘rydning’, el bølle. “Udflyttergården i
rydningen”.
R o lsted , Od. 1328 Rolstath. fl mandsn.
Roald, el sted. “Roalds bcbyggelsesstcd”.
R olu n d , As. *1336 Rodclunt. fl sandsyn
ligvis subst. rod, el lund. “Den lille skov
med (træ-)røddernc”.
R o m sø , Od. *1200-tallet Rumsø. fl
sandsynligvis subst. rum ‘åben (ryddet)
plads’, i så fald dog snarest i en ældre
betydning‘j ævnt (åbent) land’, el ø. “Den
åbne (? fritliggende) ø”.
R on æ s, As. *1308 Roteness. fl sandsyn
ligvis subst. rod, el næs. “Næsset med
(træ-)rødderne”.
R o o st, Tøn. her? *1231 Rostath, 1357
Rostet, fl mandsn. gida. Rö eller Röir, el
sted. “Ro(ir)s bebyggclscssted”.
R o r sle v , As. og Od. 1423 RodersløfT(As.),
1428 Rossløf (Od.), 1443 Rodherslef
(Od.), fl mandsn. Roar, el lev. “Roars
arvegods”.
R o sen lu n d , Od. fl efter Poul Rosenørn,
1791-1826 ejer af Ulriksholm, hvorfra
gården er udskilt, el lund ‘lille skov’
afspejler næppe skovbevoksning men er
snarest af almen rosende art. Se herre
gårdsnavne og modenavne.
R o sen v o ld , Vjl. (hgd.). 1575 Rosenvold.
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efter adelsslægten Rosenkrantz, idet
Karen Gyldenstierne, enke efter Holger
Rosenkrantz, i slutningen af 1500-tallct
lod herregården opføre i sin nuværende
form, el vold ‘opkastet dæmningsområ
de’. Se herregårdsnavne.
R o sild e, Sv. 1414 Rosildhe. fl mandsn.
gida. Röir, el subst. væld ‘kilde’. “Röirs
kilde”.
I R o stru p , Od. *1373 Rosendorp, 1409
Rosændorp. fl det indlånte planten, rose,
der i middelalderen ofte hedder ‘et rosen’,
el torp. “Udflytterbebyggelsen med roser
ne”.
II R o stru p , Vjl. 1452 Rosdrop. fl
mandsn. gida. Röir, el torp. “Röirs
udflytterbebyggelse”.
R o tta rp , Esb. 1486 Rad torp, 1494 Rotarp. fl subst. rad, el torp. “Udflytterbe
byggelsen hvor husene ligger på række”.
R o v st, Esb. * 1499 Rofist. fl mandsn. gida.
Rö, el subst. gida. *wist ‘opholdssted’.
“Rös opholdssted”.
R o v sth ø je, Esb. 1449 Rowesthøwe. fl
stednavnet Rovst, se ovf, el høj. “Højene
ved Rovst”.
R o v stru p , Had. *1292 Rogstorp, 1541
Roxstorp. fl kan være tiln. gida. Rugh,
derimod ikke det dermed identiske plan
ten. rug, der aldrig sammensættes med -s-.
fl kan desuden være subst. jysk rog ‘rå
tåge, tykning’, el torp. “Rughs udflytterbebyggelse” eller “Udflytterbebyggelsen
hvor der (ofte) er tæt tåge”.
rud. De gammeldanske substantiver ruth
og rutha, begge med betydningen ‘ryd
ning’, forekommer i en række jyske og
fynske navne. O rdet ruth svarer til
sjællandsk -rød, i jysk derimod har ruth,
rutha normalt udviklet -o-vokal. På Fyn
er -u-vokalcn normalt bevaret, jfr. Bremmerud, Ubbcrud, Elverud men Brønserød
ogjfr. Bolmcrod.
R ud, As. 1586 Ruwe, 1606 Rudt. Muligvis
subst. gida. *rugha ‘dynge’, sigtende til
beliggenheden på en lille høj ved Føns
Vig.
R u d b øl, Tøn. *1444 Rutcbul. fl dyren.
gida. *rüt ‘vædder’, el bølle. “Udflytter
gården med vædderne”.
R u d k ø b in g , Lang. *1287 Rudkiøbing,
1460 Rudekøpning; lokalt [rutkjøwi]
eller ofte blot [kjøwi]. Rudkøbing har som
handelsplads afløst eller udkonkurreret én
eller flere handelspladser på Langeland;
således i hvert fald et Købing ved
fl

Købeshoved i Lindelsc sogn. Det er derfor
rimeligt som forled i navnet at antage et
oprindeligt navn på stedet, et gida.
*Rutha, identisk med subst. gida. rutha
‘rydning’, se rud. Dette navn indgår da
også i navnet på en af købstadens marker,
1682 : Rue Wang. Denne forklaring støttes
yderligere af den almindeligt udbredte
udtalcform uden forled. Den fulde udtale
af navnet med [-t-] i forleddet svarer ikke
til den stedlige dialekt, jfr. marknavnet
Rue Wang ovf., og må bero på skrift
sprogspåvirkning; el kobing. “Handels
pladsen ved R utha”.
R u d m e, Sv. 1460 Rwdwm. Dativ flertal
af subst. rud ‘rydning’. “ (I, Ved) rydningc(r)n(e)”.
R u e, Od. 1392 Vixløfrudæ, 1447 Rudhæ.
Subst. gida. rutha ‘rydning’, se rud. I
former fra 1392 og begyndelsen af 1400tallet er tilføjet sognenavnet Vigerslev til
adskillelse fra hovedgården Rugård, s.d.
R u gb jerg , Åb. *1509 Roubierre, 1535
Ruberge. fl planten, rug, el bjerg. “Bak
ken hvor der dyrkes rug”.
R u g sted , Vjl. 1354 Rogstæd, 1463 Roostædh. fl planten, rug, tested. “Bebyggelsesstedet hvor der dyrkes rug”.
R u gård , Od. (hgd.). *1398 Rudgardh,
1421 Ruthægard. fl subst. gida. rutha
‘rydning’, se rud, el gård. “ (Hoved-)gården i rydningen”.
R u m o h r sg å r d , Als. *1639 Rumorsgardc.
Gården der oprindelig hed Søbo, erhver
vedes år 1600 af hertug Hans den Y ngre og
opkaldtes efter sælgeren Ditlev Rum ohr;
el gård.
R u ru p , Had. *1334 Runtorph, 1510 Rudorppe. fl der i den ældste form må
indeholde et fejlagtigt -n-, der snarest skal
opfattes som et -u-, er muligvis subst. gida.
*rügha ‘dynge’, sigtende til høje rundt om
den forholdsvis lavt liggende by; el lorp.
?“Udflytterbebyggelsen ved højene”.
R y, Skb. ca. 1400 Rythe. Subst. jysk ryde,
gida. *rÿthi (el. *rÿtha) ‘moradsagtigt
engdrag med buske, samling af unge
træer, opløb i skov’.
R ygård , Sv. (hgd.). her? *1314, *1372
Rythe, 1481 Rydhe. Subst. gida. *rythi
‘rydning’ eller i den specielt i jysk kendte
betydning ‘sam ling af unge træer’ ; el gård
markerer siden 1400-tallets anden halvdel
hovedgården.
R yn k eb y, Od. og Sv. *1277-86 Rynkæby
(begge steder), 1352 Rynkæby (Od.),

1372 Rynkeby (Sv.). fl subst. gida. *rink
‘mand, kriger’, el by. “Krigernes by”.
R y slin g e , Sv. *1402 Roslinge, 1407 Ry
slinge. fl subst. gida. *ruthsæl el. *rythsæl
‘rydning’ +
“Stedet ved, i rydnin
gen”.
R æ rup, Esb. 1486 Rærop. fl subst. jysk ræ
‘tang, opskyllede alger’, el torp. “Udflytterbcbyggelsen hvor (ved) der er opskyllet
tang”.
ræ thi. Til dette, rekonstruerede gammel
danske subst. er der henvist fra en række
navne, hvor det kunne tænkes at indgå
som efterled; bl.a. Ejer, Loversyssel og
Skade, hvortil kommer en række navne
omtalt i Dansk Stednavnelcksikon bd. 2.
O rdet der vil være en nærliggende afled
ning med -ia, s.d., til subst. råd, gida. räth,
kan have betydet ‘magtområde’ og må,
hvis rekonstruktionen er rigtig, afspejle en
meget gammel områdeinddeling, hvis
omfang og funktion er ukendt. O m råder
nes omfang har dog rimeligvis været
meget varierende. På den ene side kendes
der tre navne af denne type inden for ét
sogn (Odder) mens omvendt Loversyssel
helt eller delvis kunne gå tilbage til et
sådant ‘magtområde’. I al fald er Lover
det eneste navn, der kan regnes til denne
type, som ikke kendes som bebyggelses
navn. De mulige navne er, bortset fra
Loversyssel, ungt og vaklende overleveret
og behøver langtfra alle indeholde dette
eller et andet fælles efterled. Efterleddct i
(nogle af) disse navne har tidligere været
forklaret som bl.a. subst. gida. ruth
‘rydning’, subst. gida. räth ‘råd, magtom
råde’, subst. gida. rath ‘rad, række’, subst.
gida. *rëth ‘ridt, omredet område, toft’ og
subst. herred. I visse navne, hvis gamle
former ender på -rth, kan der foreligge det
her antagne efterled, mens andre peger
mod anden tolkning, jfr. Dover og Hover.
R ød d in g , Had. *ca. 1325 Røthing. Subst.
gida. *rythiung ‘rydning’.
R ø d ek ro , Åb. Stationsby opstået omkring
en landevejskro anlagt 1642. Denne har
navn efter beliggenheden ved Rødå, s.d.,
el kro. “Kroen ved R ødå”.
R ø d k ild e, Sv. (hgd.). *1314 Rødkieldc. fl
adj. rød, el kilde. “Den røde (dvs.
jernholdige) kilde”.
R ø d m e, Sv. 1470 Rwdomme. Dativ flertal
af subst. rud ‘rydning’. “ (I, Ved)
rydninge(r)n(e)”.
R ø d sk e b ø lle , Sv. 1394 Ryskebølæ. fl
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Rømø har navn efter sine sandbanker, der som en magnet har tiltrukket sig vore dages sommerturister. Det omfattende
fritidsliv har dog ikke form ået helt at udslette øens oprindelige natur. ( K gl. B ib i.)

mands(til)n. gida. *Ryski, el bølle. “Rys
kis udflyttergård”.
R ødå, Ab. 1648 Rode aw. fl adj. rød, el å.
“Åen med det rødlige (dvs. jernholdige)
vand”.
R øjeru p , Od. ca. 1510 Roroppe, ca. 1540
Rørope. fl måske subst. gida. *røk ‘hob,
dynge’, el torp. “Udflytterbebyggelsen på,
ved (?jord-)dyngen”.
R øjle, As. *1295 Ryclæ. Subst. røgle ‘lav
langstrakt forhøjning’.
R ø jlesk o v , As. 1866 Røgleskov. fl lands
bynavnet Røjle, s.d., el skov. “Skoven ved
Røjle”.
R øjle T åru p , As. her? *ca. 1415 Torpc,
1461 Torppe. Subst. torp ‘udflytterbebyg
gelse’. Landsbynavnet Røjle adskiller
navnet fra Ingslev Tårup.
R ø llu m , Ab. 1543 Rollum. fl muligvis
fuglen, ryle, el sandsynligvis subst. holm.
?“Holmen med rylerne”.
R ø m ø , Tøn. *1190 Rimma, *1200-tallct
Rymø; lokalt [røm ], fl subst. jysk rimme
‘langstrakt forhøjning, lang og lav sand
banke’, el ø. “Øen med de lange sandban
ker (klitter)”.
R øn n in ge, Od. 1313 Ryninge. Navnet har
sandsynligvis forbindelse med den forbi
passerende Vindinge Å og er muligvis det
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oprindelige navn på denne, gida. *Ryniung, afledt af roden i verbet gida.
* ry nia, der i andre nordiske sprog har
betydninger som ‘falde, styrte, strømme,
larme, brage’. Navnet kan dog også være
sammensat med som fl et af to subst. gida.
* ru n i‘løb’ eller‘orne’ + -ing(e). ?“Stedet
ved løbet” eller ?“Stedet med ornerne”.
R ø n n in g e S øgård , Od. (hgd.). *1326
Siøgaard, *1397 Syogordh. fl subst. sø, el
gård. “Gården ved søen” (Rønninge Sø).
Sognenavnet Rønninge adskiller siden
1600-tallet navnet fra herregården Søby
Søgård, s.d.
R ø n sh o v ed , Åb. 1685 Randcshøvct. fl er
et stednavn med som fl subst. rand, el
næs. “Næsset med randen”. Hertil er som
en tydeliggørende tilføjelse føjet subst.
hoved. “Fremspringet Randnæs”. Den nu
værende form med -ø- beror på, at navnet i
1700-tallet forklaredes som sammensat
med træn. røn.
R ørbæ k, Sv. (hgd.). *1438 Rørbeck. fl
planten, rør, el bæk. “Bækken der vokser
tagrør ved”.
R ørkæ r, Esb., Had., Tøn. *1272 Rorkiar
(Tøn.), *1513 Rørkær (Esb.), 1541 Ror
kier (Had.), fl planten, rør, el kær.
“Kæret med tagrørene”.

R øru p , As. * 1400-tallet Rørupe,

1440
Rodorpe. fl sandsynligvis tiln. glda.
Røthi, el torp. “Røthis udflytterbebyggel
se”. Der kendes ingen oprindelig sogneby
ved kirken, som ligger i udkanten af
Hækkebølle ejerlav.
R åd e, Had. *1417 Rade, 1421 Rath.
Snarest det oprindelige navn på Årøsund,
glda. *Rath, en endelsesløs afledning til
adj. glda. *rath, oldislandsk hraör ‘hur
tig’. Navnet indgår i nogle naturnavne på
Rådes jord og i navnet Rådhoved på den
nordvestlige del afÅrø. “Den hurtige” må
sigte til strømforholdene i det smalle
Årøsund.
R åd vad , Vjl. 1524 Radevadh. fl subst.
råd, el vad. “Det rådne vadested”.
R åd ved , Skb. *1358 Rodue, 1396 Rod-

wich, 1492 Rodwigh. fl subst. råd, el vig.
“Den rådne bugtning”. Navnet sigter
sandsynligvis til en afsnøret del af Store
Hansted Å syd for byen.
R å g elu n d , Od. *1308 Røgelund, 1383
Roghælund. fl subst. roge ‘lille bunke’, el
lund. “Den lille skov med (?jord-)bunke(r)n(e)”.
R åh ed e, Tøn. 1440 Rohedhcby, 1441
Raahed. fl subst. rud ‘rydning’, el hede.
“Heden med rydningen”.
R åru d , Sv. 1469 Raderughe. fl antagelig
mandsn. glda. *Räthi, el rud. “Räthis
rydning”.
R åru p , Vjl. 1320 Ruthorp, 1458 Rorrvp.
fl muligvis subst. glda. *rüth ‘skurv’, el
torp. “Udflytterbebyggclsen i det skurvede
(ujævne) terræn”.

s
S ad d eru p , Esb. 1482 Sabdrop. fl måske

mandsn. gida. *Sabbi eller subst. gida.
*sabbi ‘søle’, el lorp. “Sabbis udflytterbebyggclse” eller “Udflyttcrbebyggelscn
ved sølet”.
Salby, Od. 1488 Salby. Da en skov nær
Salby allerede i 1200-tallct kaldes Salris,
er el by antagelig en tydeliggørende
tilføjelse, s.d. Det oprindelige navn er da
identisk med subst. sal ‘større bygning,
(stormands-) gård’.
S a llin g e, Sv. *1231 Salænghcret, 1348
Salinggchcrcth, * 1354 Sallingøe. fl sand
synligvis adj. gida. *sal ‘bleg, mørk’ +
“Det blege (mørke) sted”. H er
redet har navn efter landsbyen, hvor
herredstinget lå indtil 1550-erne.
S alten , Skb. ?1407 Syltwm, *1419 Saltenn, 1453 Salten. fl subst. sal ‘større
bygning, (stormands-)gård’, el tun. “Ind
hegningen ved, omkring (stormands-)gården”. I den ældste form må -y- være fejl
for -a-, selv om forvekslingsmulighederne
ikke er nærliggende ; -m for -nn er derimod
en nærliggende fejlmulighed.
S a lto fte, As. *1491 SaltofTtc, 1542 Salthof
te. fl subst. sal ‘større bygning,
(stormands-)gård’, el loft. “Bcbyggelsesarealerne med storgården”.
S an d ager, As. og Sv. *1295 Sandakernæs
(As.), 1397 Sandager (As.), 1468 Sanda
ger (Sv.). fl subst. sand, el ager. “Den
sandede m ark”. Jfr. bebyggelsesnavnet
Næs.
S an d b jerg, Åb. *ca. 1500 Szantberg. fl
subst. sand, el bjerg. “Den sandede
bakke”.
S an d d al, Vjl. Forstad til Fredericia. 1769
Sanddal. fl subst. sand, el dal. “Den
sandede dal”.
S a n d eru m , Od. *1272 Sanderum, 1393
Sandrum. fl subst. sand, el subst. rum
‘åben ryddet plads’. “ Rydningen på
sandarealet”.
S a n d eru m g å rd , Od. (hgd.). 1394 San
drum, 1468 Sandrom. fl subst. sand, el
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subst. rum ‘åben ryddet plads’. “Rydnin
gen på sandarealet”. Efterleddet gård der
anvendes siden 1500-tallct, betegner be
byggelsen som herregård og tjener tillige
til at adskille navnet fra Sanderum sydvest
for Odense.
S a n d b o lt, Sv. (hgd.). *1423 Santholte. fl
subst. sand, el holt. “Den lille sandede
skov”.
S a n d h o lts L y n d else, Sv. 1438 Lunløzæ.
fl subst. lund, el løse. “Græsgangen ved, i
den lille skov”. Hovedgården Sandholts
navn adskiller siden 1600-tallct navnet fra
Nørre Lyndelse, s.d.
S an d vad , Vjl. *1466 Sandwad, 1479
Sanduad. fl subst. sand, el vad. “Det
sandede vadested”.
Sarup, Als og As. *1404 Sarup (As.),
*1423 Sadorp (Als), 1475 Saaropp (As.).
fl snarest subst. gida. *såth ‘udsæd, korn’
med forkortelse af det lange a i første
sammensætningsled, jfr. bl.a. Aborg og
Gram, el torp. ?“Udflytterbebyggelscn
hvor der avles (?rigeligt) korn”. Jfr.
Såderup med uforkortet forled.
S a ssero d , Od. *1499 Sadzerudt. fl
mandsn. gida. Sasur, el rud. “Sasurs
rydning” .
S attru p , Skb. *1471 Satrop, 1494 Sattrop.
fl muligvis tiln. gida. Sappi, el torp.
“Sappis udflytterbebyggelse”.
S ch a ck en b o rg , Tøn. (hgd.). O pkaldt
efter rigsfeltherrc Hans Schack, som 1661
overtog slottet, der indtil da kaldtes
Møgeltønderhus, el borg’, se herregårds
navne.
S ch eelen b o rg , Od. (hgd.). 1682 Skcelsborg; lokalt [sjelenbår]. Herregården er i
1680 oprettet til baroni af Friderich von
Vietinghoff, kaldet Scheel, el borg’, se
herregårdsnavne.
S eb b elev , Als. *1298 Siblow, 1464 Scbele.
fl mandsn. gida. Sibbi, el lev. “Sibbis
arvegods”.
S eb b eru p , Vjl. *1420 Scbberup. fl
mandsn. gida. Sæbbi, el torp. “Sæbbis

Serup. M ange a f de landskabelige trak som danske
bebyggelsesnavne barer mindelser af, har man i nutidens
gennemkultiverede landbrugsland svart ved at genkende.
M en Serup nordvest fo r Odense ligger stadig ved sin so,
der i kraft a f sin lave beliggenhed tillige har afgivet sto f
til herregårdsnavnet D allund på den anden side søen.
Udsnit a f Geodatisk Instituts mbl. 3415, 1 :20 000.
Copyright (gengivet i 2 /3 str.).

udflytterbebyggelse”.
Seden, Od. *1412 Sethenn, 1469 Seden.

Bestemt form afsubst. gida. *sæta el. *sæta
‘sæde, opholdssted’.
S eem , Tøn. *1190-97, 1291 Seem. FLsubst.
sø, gida. sæ, el gida. hem. “Bebyggelsen
ved søen”.
S eest, Esb. *1428 Seest, 1436 Zeest. fl
snarest subst. gida. *sæta ‘opholdssted’, el
sted. ?“Det permanente bebyggelsessted”.
S ejerslev , Tøn. 1292 Sæghærsløf. fl
mandsn. Sejer, el lev. “Sejers arvegods”.
Der skelnes siden 1500-tallet mellem
Nørre og Sønder Sejerslev.
Sejet, Vjl. * 1416 el. 1418 Sedc, 1511 Seydt.
fl adj. sej eller måske snarere subst. jysk
seje ‘sene, hinde’, el gida. with. “Den seje
skov” eller “Skoven med de senede træer”.
Sejrup, Vjl. *ca. 1325 Sæthorp. fl subst.
sø, gida. sæ, el torp. “Udflytterbebyggel
sen ved søen”. Jfr. Dørken.
S ejstru p , Esb. *1497 Seystrup, 1542 Selstrup. fl mandsn. gida. Sighulf, el torp.
“Sighulfs udflytterbebyggelsc”.
S elleb jerg , Od. (hgd.). *1231 Sællæbiargh. fl træn. selje ‘pil’, el bjerg.
“Bakken med piletræerne”.
S elleru p , Vjl. 1435 Selderup. fl træn. selje
8*

‘pil’, el torp. “Udflytterbebyggclsen med,
ved piletræerne”.
S en tved , Sv. 1492 Santwed, 1527 Senttwed. fl hvis vokal veksler mellem -a- og
-e- langt op i 1600-tallct, kan være subst.
sand, influeret afdet tilhørendesubst. gida.
*sændi ‘sandområde’, fl kunne dog også
være subst. gida. *sænn ‘trætte, (rets-)strid’, jfr. sønderjysk senn ‘skænd, irette
sættelse’, i så fald måske sigtende til byens
beliggenhed på grænsen mellem Frørup og
Ørbæk sogne, el tved. “Den sandede
rydning” eller “Den omstridte rydning”.
S ep stru p , Skb. *1438 Sebstrup. fl måske
mandsn. gida. Sæbiorn, el torp. “Sæbiorns
udflytterbebyggelse”.
S e r r id sle v , Skb. *1337 (?), 1346 Serritzløff, 1449 SærræsløølT. fl mandsn. gida.
*Særath, el lev. “Særaths arvegods”.
S eru p , Od. *1495 Seierop, ca. 1510
Seroppc. fl subst. sø, gida. sæ, el torp.
“Udflytterbebyggelsen ved søen”.
sig . Almindeligt ord i jysk og almindeligt
som led i stednavne, især marknavne i
betydningen ‘fugtig lavning, sted hvor der
i det mindste om vinteren står vand’.
Sig, Esb. 1461 Sich. Subst. sig ‘fugtig
lavning’.
S iim , Skb. * 1338 Seen, 1575 Sim. fl subst.
sø, gida. sæ, el gida. hëm. “Bebyggelsen
ved søen”.
S ild ek u le, Åb. (vig). 1648 Siltkul. fl
fisken, sild, el subst. kule ‘gravet hul’,
anvendt sammenlignende om den dybe og
snævre vig. “Den kulelignende vig med
sildene”. Jfr. Alnor.
S illeru p , Had. 1541 Sildorp. fl snarest
træn. selje ‘pil’, el torp. “Udflytterbebyg
gelsen med, ved piletræerne”.
S im m e r b ø lle , Lang. *1231 Sygmundcbole. fl mandsn. Sigmund, el bølle. “Sig
munds udflyttergård”.
S im m e r ste d , Had. *1200-tallct Simerstat, 1300 Seumcrstath. fl mandsn. gida.
Sighmar, el sled. “Sighmars bebyggelsessted”.
S in d b jerg, Vjl. *ca. 1325 Syndcrbycrgh,
1342 Sindbyeriigh. fl subst. gida. sindær
‘slagger’, el bjerg. “Bakken hvor der er
slagger” (efterjernudvinding).
S in d b jerg lu n d , Vjl. 1475 Lundh, 1582
Sindbierrclund. Det oprindelige navn, der
stadig anvendes lokalt, er subst. lund ‘lille
skov’. Siden 1500-tallet er som forled
vedføjet sognets navn, Sindbjerg, s.d.
Siø, Øhav. *1200-tallet Sithø. fl adj. sid,
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el

ø. “Den side (dvs. lavtliggende) ø”.

S jelb org, Esb. 1506 Sielbore. fl sandsyn

ligvis dyren. sæl, el borg. “Bakken ved det
sted hvor sælerne holder til”.
S jelleru p , Als. 1483 Silldorppe. fl der
først i 1800-tallet far former med -je-, har
tidligere gennemgående former med -ieller -y- eller -e-. fl er derfor snarest træn.
selje ‘pil’, el torp. “Udflyttcrbebyggelsen
med, ved piletræerne”.
Sjølund, Had. *1452 Siølund. fl subst. sø,
el lund. “Den lille skov ved søen”.
Skade, Skb. ?1407, 1455 Skadet; lokalt
ældre [skåj]. fl muligvis subst. gida.
*skath ‘å, kilde’, el er af omstridt
oprindelse, se under ræthi og jfr. herred.
Byen ligger nær M attrup Å.
S k alb jerg, Od. *1295 Skalcbyargh, 1383
Skalsbyærghe. fl subst. gida. skali ‘skal’,
måske sigtende til sneglehuse o.l., el bjerg.
“Bakken med skallerne”.
S k alk en d ru p , Sv. *1390 Scalketorp, 1464
Skalkædroppæ. fl mands(til)n. gida.
*Skalki, el torp. “Skalkis udllyltcrbebyggelse”.
S k a lleb ø lle, Od. *1500 Skoliebøl, ca.
1525 Skallebølle, fl snarest mandsn. gida.
*Skalli, el bølle. “Skallis udflyttergård”.
S k a llerø d , Od. *1799 Skallerod, 1856
Skalrød Husene. Bebyggelse opstået i
midten af 1800-tallct på nogle skovslod
der. fl subst. skalle ‘nøgen lyngbakke’, el
rud. “Den lyngbevoksede rydning”.
S k a llin g en , Esb. 1578 Skalling. Subst.
*skalling, afledt af subst. skalle ‘nøgen
lyngbakke’.
S k a m b y og S k am h erred , Od. *1231
Schammæheret, *1348 Skamby. Da her
reds- og sognenavnet indeholder samme
led, og da intet af dem kan antages at være
sekundært i forhold til det andet, indehol
der de begge som fl snarest et oprindeligt
stednavn, gida. *Skamm, dannet til adj.
gida. skamm ‘kort’. Da herredsnavnet
forudsætter en gammeldansk genitivsform
på -ar, har navnet snarest været hunkøn,
og det kan derfor f.eks. have vedrørt et
vandløb. Hverken andre navne eller
naturforholdene i sognet giver dog mulig
hed for at begrunde dette nærmere; el
herred og by. “Herredet (med tingsted)
omkring Skamm” og “Byen ved Skamm”.
S k a m lin g sb a n k e n , Had. 1716-18 Schamelen, 1778 Skamlingsbankc. fl i det
nuværende navn er et oprindeligt m ark
navn med som fl adj. gida. skamm ‘kort’,
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Skarø beskrives i Den danske Lods ( 1910) som
beliggende på et større ß a k , der de ß este steder falder
jævnt a f M en Skarø Rev på øens nordside betegnes som
“stejlt affaldende", og det må være denne beliggenhed der
har givet øen navn. Udsnit a f Søkort 170, 1955;
1:50 000 (gengivet i ca. 1/2 str.).

subst. gida. lændi ‘landom råde’. “Det
korte landom råde” ; el banke. “Bakken
ved Skammlændi”.
S k an d erb o rg , Skb. (kbst.). 1200-tallet
Skanthorpburg, 1320 Scandelburgh. fl i
borg- og købstadsnavnet er landsbynav
net Skanderup, s.d., el borg. “Borgen ved
Skanderup”.
S k an d eru p , Esb. og Skb. *1176 Sklandethorp (Skb.), *1231 Scandthorp (Skb.),
*1280 Skandorp (Esb.). fl mandsn. gida.
*Skandi, el torp. “Skandis udflytterbebyg
gelse”.
S k a rtv ed , Had. 1459 Skartwyedh. fl
subst. gida. skarth ‘kløft’, el tved. “Ryd
ningen i kløften”.
Skarø, Øhav. * 1200-tallet Skaarø, 1480
Skarø. fl subst. gida. skar ‘undersøisk
tærskel’, el ø. “Øen ved den undersøiske
tærskel” ; jfr. illustr. ovenfor.
S k a st, Esb. *1231 Skazstatheret, 1300
Skatsesherde, 1310 Skastæth. fl enten
subst. gida. *skath ‘å, kilde’ eller subst.
gida. *skath ‘skygge, mørke’, el sted.
“Bebyggelsesstedet ved åen” eller “Det
mørke bebyggelsessted”. Herredet har
navn efter sognebyen ; jfr. Sønder Skast.
S k a tteb ø lle, Lang. *1456 Skartebollæ,
1572 Skartebylle. fl mands(til)n. gida.
*Skarti, el bølle. “Skartis udflyttergård”.
S k eb jerg, Lang. 1531 Skiebierg. fl subst.
gida. skëthi ‘grænse’ eller subst. gida.
el

*skcth ‘skibssætning’, el bjerg. “Bakken
ved grænsen” (mellem Tullebølle og
Simmerbølle sogne) eller “Bakken ved
skibssætningen” (en langdysse med rand
sten ved byen).
Skeby, Od. 1423 Schiby. fl subst. skib, el
by. “Byen med skibene”. Inden inddæm
ningsarbejder i 1840-erne lå Skeby umid
delbart ud til en gren af Odense Fjord.
S k eid e, Ab. *1352 Skelle, ca. 1400 Schel
de. Subst. gida. *skælli ‘område med
nøgne lyngbakker’.
S k elleru p , Sv. 1414 Skeldorp. fl subst.
skel, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
skellet”. Skellerup ligger ved grænsen
mellem Vindinge og Åsum herreder.
S k errild g å rd , Vjl. (hgd.). 1509 Skærildgardh. fl vel adj. skær, el subst. væld.
“Det rene kildevæld”, el gård, se herre
gårdsnavne.
S k ib et, Vjl. *ca. 1325 Skipwith. fl subst.
skib, el gida. with. “Skoven hvortil man
kan sejle i skib (ad Vejle A)”. I følge en
optegnelse fra 1638 har man ved Skibet
udrustet skibe, ligesom der på markerne
skal være oppløjet gamle skibsankre.
S k ib h u sen e, Od. 1682 Sckibhus, 1688
Schibhuuszet. Snarest subst. ældre ny
dansk skibehus ‘bådeskur’.
S k iften , Lang. 1682 Skifften. Bestemt form
ental af subst. skifte ‘stykke hvori et areal
er inddelt’. Navnet omfatter i 1682 et
udmarksareal.
Skjold, Vjl. *1449 Schiold, 1474 Skiolde.
Bøjningsform, s.d. afsubst. skjold ‘rundag
tig bakke’.
S k jold b jerg, Esb. 1579 Skioldbierg. fl
subst. skjold ‘rundagtig bakke’, el bjerg.
“Den rundagtige bakke”.
S k jo ld em o se, Sv. (hgd.). 1475 Skyoldcmosæ. fl subst. skjold, her som i andre
tilfælde utvivlsomt i betydningen ‘rund
agtig bakke, skjoldformet terræn’, el
mose. “Mosen ved den rundagtige bakke”
eller “Den skjoldformede mose”.
S k jold n æ s, Øhav. *1231 Skyoldænæs. fl
subst. skjold ‘rundagtig bakke’, el næs.
“Næsset med den rundagtige bakke”.
S k od b org, Had. ca. 1045 Skotborger åå
(oldislandsk), *1298 Skotborg, 1368
Skodbwrgh, 1417 Schodborch, 1462 Scotborch. Navnet vedrører oprindelig en
borg ved Kongcåen (ældst Skodborg Å,
jfr. ovf. ca. 1045-formen), nu alene kendt
som et voldsted ved vejen fra Vejen til
Skodborg, der ligesom åen og kroen

Skodborghus har navn efter den forsvund
ne borg. fl subst. gida. skot ‘fremspring’
eller ‘afgift’, el borg. “Borgen på frem
springet” eller “Borgen hvor der betales
afgift” (for passage mellem kongeriget og
hertugdømmet). Jfr. Kongcåen.
S k o d sb ø l, Ab. her? * 1352 Scaleebul, 1377
Scholdisbvl,
* 1445-50
Schottcsbüll,
*1450 Skalkebüll, 1455 Schottesbul; lo
kalt [skåsbøl]. fl er på grund af den
svingende overlevering vanskeligt at be
stemme, men de -1-holdige former tyder
ikke på, at det er tiln. Skotte, således som
det har været foreslået. Måske snarere det
almindelige tiln. Skulte, Schulte, tysk
Schultheiss, latiniseret sculthetus, hol
landsk scout ‘foged’, og da med samme
bortfald af-1- foran d/t som i bl.a. Bedsted,
el bølle. ?“Skultes udflyttergård”.
sk o v . Ordet skov anvendes i en række
stednavne men dog ikke så hyppigt som
andre ord for (mindre) skove; holt, lund og
gida. with (ved). Hvor ordet forekommer
som cfterled i bebyggelsesnavne, vidner
det om skovrydning som basis for udflyt
ning på nyindvundet agerland.
S k o v b a lle, Sv. og Øhav. *1489 Skowballi
(Sv.), *1490 Skouballe (Øhav), fl subst.
skov, el balle. “Forhøjningen i skoven”.
Skovby, Als, Had., Od., Øhav. *1231
Scogby (Od.), fl subst. skov, el by. “Byen
ved,i skoven”.
S k o v b y b a lle, Als. 1572 Bellghe. fl bebyg
gelsesnavnet Skovby, s.d., el balle, her i
betydningen ‘afdeling af landsby’. “Afde
lingen af Skovby”. Skovby og Skovbybal
le på Als udgør stadig ét ejerlav.
S k ovb øl, Ab. 1543 Schouvbul. fl subst.
skov, el bølle. “Udflyttergården i skoven”.
Der skelnes nu ofte mellem Gammel og Ny
Skovbøl.
S k o v b ø llin g , Had. og Vjl. *1471 Skobøllingh (Vjl.), 1541 Schoubullinck. fl subst.
skov, el bølling. “Den lille udflyttergård i
skoven”.
S k o v d a llu n d , Vjl. *1460 Skoffdall. Be
byggelsens oprindelige navn er blot Skov
dal med som fl subst. skov, el dal. “Dalen i
skoven” ; el lund er tilføjet i 1800-tallet.
S k ovgård , Vjl. (hgd.). 1486 Scoffgardh.
fl subst. skov, el gård. “Gården i skoven”.
S k o v g å rd e, As. 1466 Schowgarde. fl
subst. skov, el gård. “Gårdene ved, i
skoven”.
S k o v h u se, Had. 1541 Schouhuse. fl subst.
skov, el hus. “Husene ved, i skoven”.
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S k ovlu n d , Esb. *1510 Skoulund, 1547

Schovling. fl subst. skov, el lund. ?“Den
halvstore skov”.
S k ovsb o, Lang. (hgd.), Od. (hgd.), Sv.
*1404 Schowsbo (Od.), 1423 Skousbo
(Sv.), 1464 Skoffsboo (Lang.), fl subst.
skov, el bo. “Bebyggelsen ved, i skoven”.
S k ovsb y, Od. 1427 Skowsby. fl subst.
skov, el by. “Byen ved, i skoven”.
S k o v sg å rd , Lang. (hgd.). 1457 Skowsgardh. fl subst. skov, wgård. “Gården ved
skoven”.
S k o v sg å rd e, Od. her? *1486 Skowsgordæ, *1498 Skousgaarde. fl subst. skov, el
gård. “Gårdene ved, i skoven”.
S k ovs H øjru p og Å H øjru p , As. 1450
Aahøtherop, 1465 Skowshøøropp. fl
subst. høj, el lorp. “Udflytterbebyggelscn
ved højcn(e)”. Der skelnes allerede i
middelalderen mellem Å Højrup (ved
Storå) og Skovs Højrup (i skoven).
S k ovs H øjru p , Od. 1475 Hoyeropp. fl
subst. høj eller snarest adj. høj, el torp.
“Den højtliggende udflytterbebyggelse”.
Subst. skov efter beliggenheden ved bl.a.
Søndersø Skov adskiller siden 1600-tallet
navnet fra Nørre Højrup.
S k rave, Had. ca. 1300, 1310 Skragh.
Måske subst. gida. *skraghi, jysk skrave
‘stativ til høstvogn, trebenet buk, savbuk’.
Den til grund liggende betydning ‘skråtstillet tremmeværk’ sigter muligvis til
midlertidige boder i forbindelse med
markeder ved Købinghoved, s.d., den
nærmeste bebyggelse ved den enligt lig
gende Skrave kirke.
S k rillin g e, As. *1295, 1425 Skrilling. fl
muligvis subst. gida. *skræll, der måske
her som i nordsjællandsk og bornholmsk
betyder ‘potteskår’ og i så fald sigter til
fund af potteskår fra urnegrave + -ing(e).
?“Stedet med potteskårene”.
S k ry d stru p , Had. *ca. 1325 Skrusthorp.
fl muligvis tiln. gida. *Skrut, el torp.
?“Skruts udllytterbebyggelse”.
S k røb elev, Lang. *1231 Skreuelef. fl
sandsynligvis tiln. gida. *Skrævi, el lev.
?“Skrævis arvegods”.
S k u d stru p , Had. 1524 Skustrup. fl sna
rest tiln. gida. *Skut, el torp. ?“Skuts
udflytterbebyggelse”.
S k yd eb jerg, As. 1363 Skyuthæbierg (an
vendt som tilnavn), 1393 Schydebyergh.
fl sandsynligvis subst. gida. *skiüt ‘noget
der skyder sig frem, fremspring’, el bjerg.
“Bakken der skyder sig frem”. Byen
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omgives af en række meget markante
bakker men har vel navn efter det ovale
højdedrag mod øst.
Skæ rbæ k, Tøn. og Vjl. *1292 Scerebek
(Tøn.), 1293 Skærbæch (Tøn.), *1436
Skerbek (Vjl.). fl adj. skær ‘ren, klar’, el
bæk. “Den klare bæk”.
S k æ rlund, Vjl. 1638 Skierlund. fl adj.
skær ‘ren, klar’, el lund. “Den lille klare
skov”.
Skæ rup, Vjl. *ca. 1325 Skyepthorp. fl
muligvis tiln. gida. *Skiappa, el torp.
“Skiappas udflytterbebyggelse”.
Skæ vlund, Vjl. 1367 Skiuelund. fl subst.
skive ‘afskåret stykke’, el lund. “Den lille
skov med de afskårede træstykker”.
S k ø d stru p , Esb. *1443 Skydstrup, 1471
Skøstrupp. fl snarest subst. gida. *skiüt
‘noget som skyder sig frem, fremspring’, el
torp. “Udflytterbebyggelsen på fremsprin
get”. Byen ligger højt frem mod mosedragene ved Ho Bugt.
I Sk åru p , As. *1345 Skorrup, 1475 Skorderopp. fl formentlig subst. gida. *skor
‘indsnit, fure, fordybning’, el torp. “U d
flytterbebyggelsen i fordybningen”.
II Sk åru p , Od. og Skb. *ca. 1350 Skogetorp, Skogtorp (Od.), 1573 Skårup (Skb.).
fl subst. skov, el torp. “Udflytterbebyggelsen i skoven”.
III S k åru p , Sv. * 1319 Scorp, 1470 Scorpp.
Subst. gida. *skorp, nært beslægtet med
subst. skorpe, som i andre nordiske sprog
anvendes om tør og ujævn overflade, her
sigtende til det højdeplateau, byen ligger
på. Navnet har fra omkring år 1500
former, der viser omtydning til de talrige
navne på -torp.
S k å ru p ø re, Sv. 1531 Skorpøør. fl lands
bynavnet (III) Skårup, s.d., el ør(e).
“Den grusede strandbred ved Skårup”.
S k å stru p , Od. 1435 Scowstorp. fl subst.
skov, el torp. “Udflytterbebyggelscn i
skoven”.
S la g b a lle, Skb. *1470 Slaaballj, 1573
Slaballe. fl subst. slag ‘sænkning’, el
balle. “Forhøjningen ved sænkningen”.
S la g stru p , Od. 1499 Slaxsterope. fl
mandsn. gida. Siak, el torp. “Siaks
udflytterbebyggelse”.
S la v s h erred , Esb. 1552 Slafs Herred.
Herredet der er oprettet i 1552 har navn
efter gården Slav eller Slavgård i Vorbasse sogn. Dens navn er identisk med subst.
slag ‘sænkning i terrænet, vejspor’, el
herred. “Herredet der har tingsted ved

gården Slav”.
S leid e, Vjl. 1475 Slællæ. fl snarest subst.

gida. *slæ ‘vejr mellem frost og tø’, el vejle.
“Vadestedet hvor det skifter mellem frost
og tø”. Navnet sigter vel til et vadested
over Vejle Å, hvor passage har været
særlig farlig om vinteren.
sle t, sle tte . To forskellige og ubeslægtede
ord slet og slette indgår i en række danske
stednavne. Enstavelsesformen slet, der
kendes fra nudansk høslæt, hænger sam
men med verbet slå og betyder egentlig
‘slåning’, hvilket i almindelighed i gamle
stednavne vil sige ‘rydning’. Det indgår i
dette bind i navnene Fodslette, Fovslet,
Anslet, Slctterød, Tandslct og Vends (her
red). Tostavelsesordet slette med be
tydningen ‘jævn og vidtstrakt flade’ hæn
ger sammen med adj. slet‘jævn, glat’ og er i
stednavne rimeligvis det sjældneste af de to
ord, selv om de kan være vanskelige at
holde ude fra hinanden. Det indgår i nav
nene Dreslctte, Slethøl, Sletten og Sletø.
S leth ø l, Vjl. 1524 Hylli. Det oprindelige
navn, identisk med subst. høl ‘dybt
område i vand’ har oprindelig betegnet
den yderste del af Rands Fjord ved
Hølsminde, se minde ‘udm unding’. Et
areal her ved kaldes i 1677 Hølslette,
“Sletten ved H øl”, mens navnet Slethøl
først kendes fra det 20. århundrede.
sle tte , se slet.
S letten , Od. 1660 Sletten. Bestemt form
ental af subst. slette sigtende til det flade,
skovløse område mellem Odense, O tterup
og K attegat, omfattende Skam og Lunde
herreder. Den del af Sletten, som ligger i
Skam herred, kaldes undertiden Nørre
Sletten. Navnet reflekteres sandsynligvis
allerede i et tilnavn Slcttæbo, brugt 1461
om en bonde i Vindinge herred ved
Nyborg.
S letterø d . As. *1484 Sletterudt. fl subst.
slet ‘slåning, rydning’, el rud. “Den ved
fældning frembragte rydning”.
S letø, Øhav. *1231 Sleteø. fl subst. slette
eller adj. slet ‘flad’, el ø. I begge tilfælde
må den oprindelige øs navn betyde “Den
flade ø”.
S lev stru p , Od. *1410 Slebstrub, 1451
Slepstorp, ca. 1510 Slebestorp. fl
mands(til)n. gida. *Slæppir, el torp.
“Slæppirs udflytterbcbyggelse”.
S lip sh a v n , Sv. *1446 Sliibszhauflh; lokalt
[slebs'hawn]. fl sandsynligvis et oprinde
ligt stednavn gida. *Slîp “Den slimede,

sumpede”, beslægtet med adj. oldislandsk
sleipr ‘glat, slibrig’. Da ønavne normalt er
hunkøn og derfor ikke i gammeldansk kan
sammensættes med -s, er *SlTp snarest det
oprindelige navn på den del af Nyborg
Fjord, som går ind på vestsiden afØ sterø;
el havn. “Havnen i (bunden af) Slip”.
S lo g s h erred , Tøn. *1298 Sloxherret. fl
kan være subst. gida. *slok ‘kværnrendc,
lang fordybning’, el herred. “Herredet
(med tingsted) ved den lange fordybning
(Slogså)”. Herredet har i 1231 navn efter
Lovtrup i Uge sogn, nu i Lundtoft herred.
Det beror på en fejldatcring, når D an
marks Stednavne og T rap Danmark
hævder, at navnet Slogs herred forekom
mer allerede i slutningen af 1100-tallet.
Slu d e, Sv. 1323 Sluthæ; lokalt [sløw].
Snarest subst. gida. *slüta, beslægtet med
ord der i andre nordiske sprog betyder
‘hænge ned, hælde, skråne’. Navnet sigter
utvivlsomt til det stærkt bakkede (skrå
nende) terræn omkring Slude.
Slæ bæ k, Sv. *1374 Slæthebek, 1469 Slædebæek. fl muligvis subst. gida. *slæthi
‘hulning’, el bak. “Bækken (dvs. Højrup
Å) i hulningen”.
S m ed a g er, Ab. *1470 Smeaggcr. fl subst.
smed ‘håndværker, smed’, el ager. “H ånd
værkerens (el. Håndværkernes) m ark”.
S m ed eb y , Ab. 1472 Smedeby. fl subst.
smed ‘håndværker, smed’, el by. “H ånd
værkerens (el. Håndværkernes) by”.
S m ed eb æ k , Skb. 1578 Smidibeg. fl subst.
smedie, el bak. “Bækken ved smedien”.
S m ejru p , As. 1383 Smetstorp, *1461
Smeyrop. fl subst. smed ‘håndværker,
smed’, el torp. “Håndværkerens udflytterbebyggelse”.
S m id str u p , Od., Vjl. (to steder). 1330
Smithstorp (sogn, Holmans herred), 1460
Smytstrvp (Gadbjerg sogn), 1475 Smysteropp (Od.), fl subst. smed ‘håndvær
ker, smed’, el torp. “Håndværkerens
udflytterbebyggelse”.
S m ø l, Ab. 1483 Smolc. Navnets gammel
danske form må være *smøli, der simplest
opfattes som en -ia-afledning, s.d., til
norsk smaul, gotlandsk smaule ‘m und’
og smaula ‘æde’. En betydning ‘mund(ings)område’ vil passe godt på et par
sønderjyske marknavne Smøl, der beteg
ner kildevæld. Også her kunne samme
betydning foreligge.
S m ø rp ø t, Esb. 1638 Smørpøtt. fl subst.
smør, el subst. pyt. ?“Den lille vandsam-
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ling hvor (ved) der produceres smør”.
Navne indeholdende ordet smør kan være
alment rosende og sigte til frugtbarhed,
men navnet sigter her nok snarest til at
den sidt og lavt liggende bebyggelse
fortrinsvis har produceret smør.
S n ap tu n , Vjl. 1810 Snaptun; [snap'tu’n].
Muligvis et imperativnavn, s.d. af snappe
‘snuppe, hugge, snappe med munden’ +
muligvis subst. torn ‘tjørn’, der her udtales
[tu’n]. “Spis tjørn” vil kunne opfattes som
et nedsættende navn sigtende til knaphed
på mad. Navnet har betegnet husene ved
færgestedet til Hjarnø.
S narup, Sv. ca. 1300 Snakathorp. fl
kunne være tiln. gida. *Snaki men er
måske snarere det beslægtede dyren. snog,
der i de danske dialekter kan have former
dels udgående fra oprindeligt a dels fra
oprindeligt o, el torp. ?“Snakis udflytterbebyggelse” eller ?“Udflyttcrbcbyggclsen
med snogenc”.
Snave, Od. 1546 Snaffwæ. Subst. snabe,
gida. snapi ‘kile, spids’, i jysk i al fald
tillige ‘skovstrimmel’.
S n ep tru p , Skb. *1459, 1554 Sneptrup. fl
snarest subst. snip, der bl.a. betyder
‘tilspidsetjordstykke, smal landtange o.l.’,
el torp. ?“Udflytterbebyggelsen ved den
smalle landtange”.

S n estru p , Od. 1394 Snestorp. fl snarest

mandsn. gida. *Snë, el torp. “Snes udflytterbebyggclse”.
S n eu m , Esb. 1292 Snethum. fl subst.
gida. *snëth ‘afskåret stykke, kratskov’, el
gida. hém. “Bebyggelsen ved kratskoven”.
Snogbæ k, Åb. 1377 Schnogebek. fl dyren.
snog, el bak. “Bækken hvorved der er
snoge”.
S noghøj, Vjl. 1524 Snobehøw. fl muligvis
verbet gida. *snöpa ‘døse, vente’, el høj.
“Højen hvor man venter” (på overfart til
Fyn)S n u r-o m , Åb. 1778 Snorom. Bydeform af
verbet snurre + adv. om. Navnet der
betyder “Drej omkring” sigter til den
oprindelige kros beliggenhed i en vejgaffel.
Sode, Had. *1468 Soodh, 1499 Sodh;
lokalt [so ]. Subst. sod, gida. söt, sandsyn
ligvis anvendt som navn på en tidligere sø
(nu mose) nedenfor bebyggelsen. Navnet
må da egentlig betyde “Den sodfarvede”,
so g n og so g n en a v n e. Næsten alle danske
sogne har navn efter den bebyggelse
kirken ligger i eller ved. I en række tilfælde
ligger sognekirken dog alene i terrænet
eller blot omgivet af én eller et par gårde.
Dette er tilfældet i bl.a. store dele af
Vestjylland, hvor bebyggelsen består af

Sneptrup der er Ovsted sogns
præstegård, ligger midt i den
smalle sænkning, som udgøres
a f Bredmose og Valkær og som
danner begyndelsen til Horndrup Å . D et må være denne
beliggenhed eller det højere
omgivende terræn som har betin
get anvendelsen a f ordet snip i
navnet. Udsnit a f Geodætisk
Instituts mbl. 2712, 1 :20 000.
Copyright (gengivet i 3/4 s tr.).
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Sogn. Tamdrup kirke nordvestfo r Horsens er ene om alfø re navnet Tamdrup. Tidligere må det dog have været knyttet
til en bebyggelse, der må have omfattet den noget syd fo r kirken liggende (T am drup) Bisgård. (Foto:
Nationalmuseet.)

enkeltgårde, og det er tilfældet hvor en
landsby omkring kirken er nedlagt eller
flyttet, jfr. bl.a. Ovsted og Tam drup i
Østjylland og Rørup på Vestfyn. I specielt
Jylland er adskillige kirker og dermed
sogne forsvundet siden middelalderen.
Allerede i en liste fra ca. 1325 omtales 15
kirker i Ribe stift som øde, og også i andre
dele af Jylland er nedlæggelse af kirke og
sogn hyppige. På småøer med kun én kirke
har sognet normalt navn efter øen og
tilsvarende kan findes ved isolerede områ
der som f.eks. Helnæs på Vestfyn. Ordet
sogn betyder egentlig ‘søgning’, og det har
været stærkt diskuteret, om sognene går
tilbage til lokale, hedenske samlingsplad
ser. Nyere forskning tyder dog på, at
kirkesogneinddelingen ikke er ældre end
indførelsen af tiendcafgiften omkring
år 1100. I middelalderen var alle kirker
viet til en helgen, men dette afspejler sig
kun meget sjældent i navnestoffet, jfr. dog
Kollemorten. I købstæder har kirkerne
normalt navn efter deres værnehelgen
(Skt. Nikolaj kirke o.s.v.) og i nyere tid
også efter salmedigtere m.v.
S olb jerg, Esb. 1292 Solbiærigh. fl subst.
sol, el bjerg. “Den solbeskinnede bakke”.

S o ld eru p , Tøn. 1364 Soldorp, fl der kan

have kort eller forkortet langt o er enten
subst. sønderjysk sol ‘sølet sted i ageren,
søle’ eller subst. sol, el torp. “Udflytterbcbyggclscn ved sølet” eller “Den solbeskin
nede udllytterbebyggelse”.
S o lesk o v , Vjl. 1468 Soliskow; lokalt
[swål'skow]. fl landsbynavnet Sole, se
Gammelsole, el skov. “Skoven ved Sole”.
S olevad , Od. ca. 1510 Solevoedt. fl subst.
gida. *sol ‘sump’, nært beslægtet med
nudansk søle, el vad. “Det sumpede
vadested” (over Holmehave Bæk).
S o lleru p , Sv. 1592-96 Soldcruppe. fl
sandsynligvis subst. sol, el torp. “Den
solbeskinnede udflytterbebyggelse”.
S olvig, Tøn. 1390 Solwyk. fl der kan have
kort eller forkortet langt o er enten subst.
sønderjysk sol ‘sølet sted i ageren, søle’
eller subst. sol, el vig. “Den sølede
krumning” eller “Den solbeskinnede
krumning” (på Arnå).
S o m m e r ste d , Had. *slutn. 1200-tallet
Sumarstaöa( oldislandsk), *før 1308 Som
mersted, 1462 Sommerstede, fl subst.
sommer eller det tilsvarende tiln. gida.
Sumar, el sted. “Bebyggelsesstedet som
(kun) bruges om sommeren” eller “Su-
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mars bebyggelsessted”.
S o p h ien d al, Skb. (hgd.). Navngivet i 1768

af ejeren Frederik von Woyda, hvis hustru
hed Frederikka Anna Sophie. Se herre
gårdsnavne.
S o p h ien lu n d , Skb. (hgd.). Opkaldt efter
Dorothea Sophia Rathlou, der i 1767
købte gården, som før den tid hed
Rindclev. Det gamle navns fl subst. rind
‘bakkekam, jordryg’, el lev; “Arvegodset
på bakkekammen”.
S ottru p , Tøn. og Åb. ca. 1400 Sottorpp
(Ab.), *1482 Sotterup (Tøn.), fl mandsn.
gida. Söti, el torp. “Sötis udflytterbebyg
gelse”. På Sundeved (Åb.) skelnes der
siden 1700-tallct normalt mellem Vester
og Øster Sottrup.
S p an d et, Tøn. *1323 Spandwith, *ca.
1325 Spandwyth. fl subst. spand ‘behol
der’ eller det dermed ubeslæglcde subst.
spand ‘udstrækning af noget’. Til et af
disse ord hører betydningen ‘mål, et vist
rummål el. flademål’. En fjernere mulig
hed er, at fl er subst. spån ‘træflis (evt.
udnyttet til tagdækning)’, el gida. with.
“Skoven hvor der hentes (tag-)spåner”
eller “Skoven som har et vist m ål”.
Spang, Als. 1793-94 Spang. Subst. spang
‘gangbræt over vandløb’, her sigtende til
passage af Vadebæk.
S p an get, Sv. 1682 Spange. Bestemt form af
subst. spang ‘gangbræt over vandløb’.
Intetkønsformen i ordet, der ellers altid er
fælleskøn (hunkøn), lader sig ikke forkla
re.
S p an gsb jerg, Esb. 1427 Spongzbiærgh. fl
subst. spang ‘gangbræt over vandløb’, el
bjerg. “Bakken ved gangbrættet (over
Møllebæk i udkanten af Esbjerg).
S p arretorn , As. (hgd.). *ca. 1500 Sparre
tornn. fl adelsnavnet Sparre, vist nok
efter Niels Sparre, der i begyndelsen af
1500-tallet ved giftermål erhvervede gods
i sognet, el subst. torn ‘tjørnekrat’.
“Sparres tjørnekrat”.
S p ed sb jerg , Od. ca. 1510 Splcnsberg [ !],
1610 Spedtzbierg. fl der må være forskre
vet i den ældste form, kunne være subst.
gida. spïk ‘søm, spiger’, el bjerg. ?“Den
spidse bakke”.
S p ettru p , Vjl. *1444? Spettrup, 1446
Spettropp. fl fuglen, spætte, el torp.
“Udflytterbebyggelsen med spætterne”.
Spjarup, Vjl. 1480 Spiervp. fl subst. jysk
spjarre ‘udstående gren på træ, trekløftet
gren’, her sigtende til åsammenløb, el
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torp. “Udflytterbebyggelsen ved åsammenløbet”. Nordøst for byen forener en
række større og mindre vandløb sig til
Vejle A.
S p o d sb jerg , Lang. *ca. 1450 Sporszbieriigh, 1472 Sporsbergh. fl enten subst.
spor ‘vej’ eller subst. gida. *sporth ‘hale
(på fisk, slanger o.l.)’, el bjerg. “Bakken
ved halen”, i så fald om det langstrakte
Spodsbjerg Drej syd for byen eller “Bak
ken ved vejen”.
S ta k ro g e, Vjl. 1636 Stackrog; [sta'krog].
Trods trykfordelingen er navnet snarest
sammensat med som fl subst. stak, el
flertal af subst. krog ‘(af-)krog, hjørne’.
?“Afkrogene med stakkene”. Bebyggelsen
ligger yderst mod nordvest i det store
Sønder Omme sogn.
S ta k sro d e, Vjl. *1238 Barrit Rud, *1408
Ruthe, 1462 Rodhe, 1500 Stawssrodhc;
[stas'råd]. Landsbyens navn er egentlig
subst. gida. *ruthi ‘rydning’. Det adskilles
fra Gramrode og Roden først ved hjælp af
sognenavnet Barrit, s.d., og senere ved
navnet på en nu forsvundet bebyggelse
Stavsøre, hvis fl er subst. stav, el ør(e);
“Den grusede strandbred med staven
(?sømærket)”.
S ta lleru p , Vjl. 1452 Stallerup. fl mandsn.
gida. Ståli, el torp. “Stålis udflytterbebyg
gelse”.
S taru p , Tøn. *1490 Starup. fl et af to
subst. gida. stath ‘bebyggelsessted’ (se sted]
eller ‘landingssted’, el torp. “Udflytterbcbyggelsen ved landingsstedet” eller - her
dog snarest - “Udflytterbebyggelsen på,
fra bebyggelsesstedet” . Jfr. Vester Starup
og Øster Starup.
S ta v id s Å, Od. (å). 1589 Staffvads Aa.
Åen har navn efter krydsningen med vejen
mellem Trøstrup Korup og Allese, den
nuværende Stavids Bro. Overgangens
oprindelige navn har som fl subst. stav,
el vad. “Det stavbelagte vadested” ; el å.
“Åen som passerer Stavvad”.
S tavrb y, As. *1231 Stauærby. fl subst.
staver ‘pæl, stok’, el by. “Byen ved, i
skoven som giver gode stokke (?hegnsmateriale) ”. Skoven som har givet byen navn
kaldes i 1461 Staffuerskow, nu Stavrbyskov.
S ta v sø , Esb. 1486 Staffsigh, 1487 Stawss,
1502 Stausøø. fl subst. stav, el sø eller
snarest sig. “Den fugtige lavning med
stavene”. Navnet sigter formentlig til
kæret øst for byen.

sted . Grundbetydningen i dette efter led,

der i gamle former ofte optræder i flertal,
har været ‘grund for bebyggelse, bebyggelsessted’. Mange af navnene på -sted
indeholder som forled personnavne, der
allerede i vikingetiden var gået af brug, og
navnetypen må derfor gå længere tilbage i
tiden, til folkevandringstiden, men den
har - dog i aftagende grad - været
produktiv indtil vore dage. Sted er i
enkelte jyske navne videreudviklet til -st,
jfr. Erst, hvilket giver mulighed for
sammenfald med navne, der indeholder
det gammeldanske subst. *sæta, jfr. Rav
sted og sammenlign Højst, Seest. I enkelte
navne er den nuværende endelse -sted
opstået af andre ord, jfr. Blangstedgård,
Fæsted, Vedsted og Hjerpstcd.
S teen sg å rd , Lang. (hgd.). 1613 Stecnsgaard. fl efter adelsslægten Stcensen, der i
slutningen af 1500-tallet nyopførte hoved
bygningen, e l £ö?y/; se herregårdsnavne.
S teg sted , Od. ca. 1510 Stcstedc. fl subst.
gida. stik ‘pæl, stage’, sigtende til indheg
ning eller afmærkning, vvsted. “Bcbyggelsesstedet ved, med pælen(c)”.
S te m m ild , Tøn. 1437 Slenmelt. fl subst.
sten, el subst. gida. *miald, mæld ‘noget
knust, sand’. “De småknustc sten”.
sten . I det klippeløse Danmark har større
sten på markerne ofte tiltrukket sig
opmærksomheden. Ofte er der knyttet
sagn og overtro til dem, og de største har
ofte eget navn. De fleste har navn efter
nærmeste by, således Hesselagerstencn på
Østfyn, men denne Danmarks største
enkeltsten kaldes også ofte Damestenen, et
navn som efter sagnene skal skyldes, at den
er kastet afen troldkvinde fra Langeland.
Andre sten har navn efter farve og form
som f.eks. Æ grå Sten i Alslev sogn ved
Varde og Mariæ Synål ved Anst.
S ten d eru p , Esb. (to steder), Had. (tre
steder), Vjl., Åb. *1196 Stcnthorp (Åb.),
1291 Stendorp (Esb., Ansager sogn), 1345
(Had., Toftlund sogn), *1398 Stendrup
(Vjl.), 1448 Stendorp (Esb., Føvling
sogn), 1499 Stendrop (Had., G rarup
sogn), 1524 Stenderup (Had., Øster Lin
det sogn), fl subst. sten, el torp. “Udflyt
terbebyggelsen hvor der er sten”.
S ten gad e, Lang. 1460 Stengardc. fl subst.
sten, el gård, eventuelt i den ældre
betydning ‘gærde’. “Gårdene opført af
sten” eller “Stengærderne”. Måske sigter
navnet ligefrem til et nu forsvundet

oldtidsmindesmærke nordøst for byen ved
Stengade Sø, i markbogen 1682 kaldet
“Ringelsteen”.
S ten lø se, Od. *1277-86 Stenløsæ, 1291
Stenlosa. fl subst. sten, el løse. “Græsgan
gen med stenene”.
S ten s, Tøn. 1489 Steens. Subst. stenhus
‘hus bygget af sten’.
S ten sb a lle, Skb. *1361 Stensballe, 1411
Stensbaluff. fl subst. sten, el balle. “Den
stenfyldte forhøjning”.
S ten sb y , Od. *1394 Steensbye, 1428
Stenssæby. fl mandsn. Sten, el by. “Stens
by”.
S ten sg å rd , Sv. (hgd.). *1391 Stensgharde. fl mandsn. Sten, slægtsnavnet Ever
sten eller subst. sten, el gård. “Stens el.
Everstens gård” eller “Gården med stene
ne” eller “Gården der er bygget af sten”.
Den ældst kendte ejer er adelsmanden
Albert Eversten (Eberstein).
S ten stru p , Sv. 1200-tallet Stensthorp. fl
mandsn. Sten eller subst. sten, el torp.
“Stens udflytterbebyggelse” eller “U d
flytterbebyggelsen hvor der er sten”.
S tep p in g , Had. * 1415 Steppingh. fl roden
i verbet stampe, jysk stappe ‘trampe,
træde hård t’ + -ing(e). “Stedet der er
tram pet”. Muligvis betyder navnet sim
pelthen “Vejen” eller “Stien”.
S tev elt, Had. 1436 Steghold, *beg. 1500tallet Stelfuildt. Den ældste og de yngre
former lader sig ikke umiddelbart forene.
Den ældste form tyder på et forled med -gh
(evt. -k), alle yngre former peger mod -f.
Muligvis foreligger der sammenblanding
af to ord gida. *stægh og *stæf; det første
beslægtet med subst. stag ‘støttetov’,
oprindeligere ‘støtte, stander’, det andet
beslægtet med subst. stav. Begge ord
kunne sigte til særligt ligestammet bevoks
ning, el holt. ??“Den lille skov med de
ligestammede træer”.
S tev n in g , Als. 1483 Steueningh. fl subst.
stavn ‘fremspring’ + -ing(e). “Stedet med
fremspringet”. Navnet har oprindelig
betegnet hele det nuværende Stevning
Næs, ved hvis rod landsbyen ligger.
S tige, Od. 1300 Steeke (nedertysk), 1460
Styghe. Subst. gida. *stika ‘pæl, stage,
planke’, snarest i flertal sigtende til pæle
nedrammet i forsvarsøjemed i indsejlingen
til Næsbyhoved og Odense.
S tillin g , Skb. *1347 Stællingh, 1486 Stillingh. fl subst. stald -I- -ing(e). “Stedet
med stalden”.
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S tjovl, Øhav. 1459 Stioel. Subst. stjøvl

‘gadekær, vandingssted’.
S to en se, Lang. 1339 Stunenes; Stungnes
el. Stugnncs, 1448 Stowensse. fl subst.
gida. stofn ‘stub’, el næs. “Næsset med
stubbene”.
S tok k eb y, Øhav. 1483 Stockcbuw. fl
subst. stok ‘tømmerstok, bjælke’, el by.
“Byen der er bygget af tømmerstokke”
eller “Byen hvor(ved) der produceres
tømmerstokke”.
S tolb ro, Als. 1483 Stølbrø, 1486 Stolbro.
fl subst. stol, her som i Holmstol, se bd. 2,
sigtende til bakke eller måske til hele
halvøen, el bro. “Bro(lægning)en på
bakken (bakkelandet)”.
S tollig, Ab. *1361 Stolccgy, 1535 Stolldich. fl subst. stald, el subst. gida. *ëki
‘egebevoksning’. “ Egebevoksningen ved
stalden”.
S tore A n slet, Had., se Lille Anslct.
S tore B a rsb ø l, Had. 1524 Barsbull, fl
subst. barn, el bølle. “Barnets udflytter
gård”. Store adskiller siden 1800-tallet
navnet fra den da oprettede gård Lille
Barsbøl.
S toreb æ lt, se Lillebælt.
S tore D a lb y , Vjl. 1300-tallet Dalbydigær,
*1420 Dalby, fl subst. dal, el by. “Byen i
dalen”. Adj. diger ‘tyk, rund’ og siden
1600-tallet adj. store adskiller navnet fra
nabobcbyggelsen Lille Dalby.
S tore D a ru m , Esb., sc Darum.
S tore E m m e r s k e , Tøn., se Lille Emmerskc.
S tore R ise , Øhav. *1374 Risam (latinsk
akkusativ), *1377, 1393 Rysæ. Subst. ris
‘krat’ enten i dativ ental eller i en speciel
stednavneflertalsform. Der skelnes siden
1600-tallct mellem Store Rise og Lille
Rise, s.d.
S tore S nøde, Lang., se Lille Snøde.
S tore T h o rlu n d , Skb., se Lille Thorlund.
S tore V ellin g , Vjl., se Lille Velling.
S tovb y, Vjl. 1399 Stoby. fl subst. stue
‘badstue, opvarmet bygning’ eller i be
tydningen ‘jættestue’, el by. “Byen med
(bad-)stuen” eller da der her har været
flere dysser snarest “Byen ved jættestue(r)n(e)”.
S tovgård , Skb. (hgd.). * 1484 Stowcgaard.
fl subst. stue her snarest i betydningen
‘opvarmet bygning, rum ’, el gård. “G år
den med den opvarmede stue”.
S tovru p , Vjl. her? 1442 Stubbropp, 1458
Stowrrvp. fl subst. stue ‘badstue, opvar
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met bygning’ eller i betydningen ‘j æ tte
stue’, el torp. “Udflytterbebyggelsen med
(bad-)stuen” eller “Udflytterbebyggelsen
ved jættestuen”. Der har været flere
stengrave i sognet.
S to v stru p , Vjl. 1436 StofTstropp. fl subst.
stub eller subst. gida. stuf‘særjord’, el torp.
“Udflyttcrbebyggclsen på stubbene” eller
“Udflytterbebyggelscn på særjorden”.
S tr a m m e ls e , Øhav. *1367 Stremløsze,
1499 Stramclsæ. Den ældste form har stået
i et dokument, som er blevet afskrevet i
1551. Det samme dokument blev også
afskrevet i 1476, og da med formen
Stenløse. Originalen må derfor have haft
-e-, et -c- som ikke kan være påvirket af
nogen kendt yngre form af navnet, fl er
derfor muligvis subst. strøm med udvik
ling af gida. -øm til -æm som i gemme og
glemme. Formen med -a- kan jævnføres
med udviklingen i navnet Glamsbjerg,
s.d., men savner iøvrigt paralleller; el løse.
?“Græsgangen ved strømmen”. Stram 
melse ligger ovenfor en bæk, som danner
skel mellem Bregningc og Landet sogne.
S tran d b y, As., Esb., Lang. 1425 Strandby
(As.), 1471 Strandby (Esb.), 1587 Strand
by (Lang.), fl subst. strand, el by. “Byen
ved kysten”.
S tra n d elh jø rn , Had. *1500 Strandelhorn, 1535 Strandclhornn. fl er et
stednavn med som fl snarest adj. gida.
*strang, en sideform til adj. streng med
grundbetydningen ‘sammentrukket, snæ
ver’, el snarest dal sigtende til den
nærliggende Nipsådal. ?“Den snævre
d al”, el subst. hjørne, i de ældre former i
en ubrudt sideform, har her snarest
samme betydningsom det tilgrundliggen
de subst. horn. ?“ Fremspringet ved
Strangdal”.
S tra n d erø d , Ab. 1640 Stranderay. fl
subst. strand, el rud. “Rydningen ved
kysten”.
S tra n d h u se, Sv. Vjl. (to steder). *1436
Strandhwszc (Vjl., Nørre Bjert sogn),
1682 Strand Husene (Sv.), 1768 Strandhusene (Vjl., ved Juelsminde), fl subst.
strand, el hus. “Husene ved kysten”.
S traru p , Sv. *1482, 1496 Strarop. fl
muligvis subst. strade, en sideform til
subst. stræde, her da anvendt om landeve
jen Nyborg-Fåborg, der passerer igennem
ejerlavet (Sandagcr), tiAorp. ?“Udflytterbebyggelsen ved landevejen” ; jfr. Strærup.

S trib , As. 1553 Strif. Subst. gida. strip

‘strimmel’, nært beslægtet med ordet
stribe. Da den ældste og liere yngre former
indtil 1700-tallct vedrører en skov, sigter
navnet snarest til en ‘smal strimmel skov’.
Stryn ø, Øhav. * 1200-tallet, 1480 Stryn.
Øens navn er en afledning, s.d., med -n af
en germansk ordrod *s(t)reu- ‘flyde,
strømme’. Navnets betydning er da “Den
vandet strømmer omkring”, el ø er en
senere tydeliggørende tilføjelse, s.d.
S tryn ø K alv, Øhav. * 1200-tallet Stryn
calf, fl ønavnet Strynø, s.d., el kalv kan
som stednavneclcment betegne en mindre
del af en sø eller som her en mindre ø ved
siden afcn større. “Den lille ø ved Strynø”.
S træ rup, As. 1397 Stredorp, 1425 Stræthurp. fl subst. stræde, el torp. “Udflytter
bebyggelsen ved vejen”.
S tu b b eru p , As., Od., Vjl. (to steder). 1396
Stubdorp (As.), *1424 Stubberup (Vjl.,
Løsning sogn), *1460 Stubdrup (Vjl.,
Højen sogn), 1488 Stubedrop (Od.), fl
subst. stub eller subst. gida. *stubbi
‘område med stubbe’, el torp. “Udflytter
bebyggelsen på stubbene”.
S tu b b u m , Had., *1417 Stubbum. Dativ
flertal af subst. stub. “ (På) stubbene”.
Stubbæ k, Ab. 1335 Stubeby, 1543 Stubbecke. fl subst. stub, el flertal af bak.
“Bækkene blandt stubbene”. En række
småbække fører fra Stubbæk Skov ned til
Åbenrå Fjord. Den ældste forms andet b er
fejl for k.
S tu b d ru p , Vjl. 1455 Stwbdrvp. fl subst.
stub eller subst. gida. *stubbi ‘område
med stubbe’, el torp. “Udflytterbebyggel
sen på stubbene”.
S tu d sd a l, Vjl. 1638 Studsdal. fl dyren.
stud, el dal. “Dalen med studen(e)”.
S tu rsb ø l, Had. 1460 Stoorsbyl, *1493
Sturssbøll, 1541 Stursbull. fl mands(til)n. Sture med sekundært -s, el bølle.
“Stures udflyttergård”.
S tyd in g, Had. 1421 Studingh, 1460 Stydinghe. fl dyren. stud -I- -ing(e). “Stedet
med studene”.
S ty rt-o m , Åb. 1776-78 Størtum. Byde
form af verbet styrte -I- adv. om. Navnet
sigter sandsynligvis til faldefærdige bygninger; jfr. imperativnavne.
S tæ rm o se, Od. ca. 1510 Stermos. fl subst.
gida. *stær ‘(område med) stargræs’, el
mose. “Mosen med stargræsset”.
S tø rsb ø l, Esb. 1500 Storsbylle. fl sand
synligvis mandsn. gida. Styr, el bølle.

“Styrs udflyttergård”.
S tåb y, Sv. *1433 StaufTby, 1438 Stofby. fl

subst. stav, evt. i betydningen ‘grænse
mærke’, el by. “Byen ved (grænsc-)stavcn(c)”.
S tå g eru p , Sv. 1469 Stubbcdorpe. fl subst.
stub eller subst. gida. *stubbi ‘område
med stubbe’, el torp. “Udllytterbebyggelsen på stubbene”.
S u lk en d ru p , Sv. *1302 Sulkæthorp. fl
mandsn. gida. Sulki, el torp. “Sulkis
udflytterbebyggelse”.
su n d . O rdet sund der egentlig betyder
‘svømning’, anvendes om smalle farvan
de. Forestillingen om at de har skullet
kunne passeres ved svømning må dog
tidligt være gået tabt, i al fald betegnes
både Alssund og Svendborg Sund allerede
i den tidlige middelalder som sunde, jfr.
Sundeved, Sunds herred og Sundsmark.
S u n d eved , Åb. *1231 Sundwith. fl subst.
sund, el gida. with. “Skoven ved sundet”
(Alssund).
Sundhøj, Øhav. Navn fra dette århundre
de. fl subst. sund, el høj. “Højen ved
sundet” (Svendborg Sund).
S u n d s h erred , Sv. og Øhav. *1231
Sundzheret. fl subst. sund, el herred.
“Herredet ved sundet”. (Svendborg
Sund). Herredet omfatter sogne øst og vest
for Svendborg, Tåsinge samt Drejø og
Strynø sogne.
S u n d sm a r k , Als. 1483 Sundæmarck,
1486 Sundeszmarck. fl der i den ældste
form må mangle et -s-, er utvivlsomt subst.
sund, sigtende til beliggenheden ved Als
sund. Navnet forudsættes da at være ældre
end Sønderborg. Bebyggelsen ligger som
iøvrigt de fleste på Als karakteristisk langt
fra kysten, jfr. at Sønderborg netop er
anlagt som værn mod angreb fra søsiden;
el mark. “ Marken (el. Skoven) ved
sundet” (Alssund).
Surbæ k, Åb. (å). 1648 Saerbeck, 1641
Sarbeck, 1704 Sohrbeck. fl subst. gida.
*sor ‘snavs, smuds’, el bæk. “Den smudsige
bæk”.
S v a leb ø lle, Lang. *1404? Swalæbølæ,
1448 Swalebøle. fl mands(til)n. Svale, el
bølle. “Svales udflyttergård”.
S va n n in g e, Sv. *1231 Swanæwich, 1490
Suaninge. fl fuglen, svane, el vig. “Vigen
med svanerne”. Navnet har formentlig
oprindelig betegnet Fåborg Fjord.
S vejlu n d , Åb. *1477 Suelund, 1535 Swelundt. fl sandsynligvis adj. gida. *swëgh
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Svelmo med Fyn i baggrunden. U d fra øen strækker sig en såkaldt trille, en smal ogforvreden landstrimmel opstået ved
mødet mellem to strømme. Det kan være netop sådanne havstrømme, der danner baggrunden fo r øens navn. ( Foto : Ib
Paulsen i Turistforeningens Årbog 1949.)

‘krum’,
skov”.

el

lund. ?“Den lille krumme

S vejru p , Åb. 1543 Sueroppe. fl mandsn.

gida. Swëghi, el torp. “Swcghis udflytterbebyggelse”.
S v ejstru p , Skb. *1267 Sueghestorp, 1554
Sucystrup. fl mandsn. gida. *Swëghir, el
torp. “Swëghirs udflytterbebyggelsc”.
S v elm ø , Øhav. 1585 Swelung, 1595 Swelming, ca. 1600 Suelmende, Suelmen.
Lang tillægsmåde af verbet gida. *swælma, nært beslægtet med verbet svulme,
med det specielt fynske verbum svalmc,
‘ryge, dampe, emme’ og med ord iøvrigt
som betyder ‘sværme, hvirvle’. Øen kan
da enten have navn efter strømhvirvler
eller dens navn kan betyde “Den svulmen
de”.
S ven d b org, Sv. (kbst.). 1229 Swincburgh.
fl dyren. svin, enten sigtende til tamme
eller vilde svin eller til marsvin, el borg.
“Borgen hvorved der findes tam-, vildcller marsvin”.
S v en stru p , Als, As., Od. (tosteder). *1295
Sucnstorp (As.), *1402 Swensztorp (Od.,
Særslev sogn), *1431 Swenstorppe (Als),
1484 Swenstroppe (Od., Stenløse sogn).
fl subst. svend ‘frimand i andens tjeneste’
eller det deraf dannede, meget almindeli
ge mandsn. Svend, el torp. “Svendens el.
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Svends udflytterbebyggelse”.
Had. 1436 Swerdhorp. fl
subst. gida. *swærth ‘(grøn-)svær, jordo
verflade’, el torp. “Udflytterbebyggelsen
på den særlige jordoverflade”.
S v in d in g e, Sv. *1376 Swinninge. Subst.
gida. *swithning ‘afbrændt område’.
S v in h o lt, Vjl. 1549 Svinholt. fl dyren.
svin, el holt. “Den lille skov med (vild-)svinene”.
S v in sa g er, Skb. *1319 Suinszagger. fl
dyren. svin, ela^ l “Marken (el. Skoven)
med (vild-)svinene”.
s y s s e l. O rdet syssel der egentlig betyder
‘arbejde’ har allerede inden middelal
deren gennemløbet samme betydningsud
vikling til ‘arbejdsområde’ som det ind
lånte ord amt, s.d., der er samme ord som
embede. Det anvendes alene i Jylland og
betegner her det mest overordnede indde
lingsnet. Sysselinddelingen er sandsynlig
vis ældst i den nordlige del af halvøen,
hvor sysselnavnene er sammensat med
gamle indbygger- eller områdebetegnel
ser, se Dansk Stednavnelcksikon bd. 2.
Mod syd er følgende sysselnavne med
sikkerhed sammensat med bebyggelsers
navne: Vardesyssel, Jellingsyssel, Almindsyssel, Ellumsysscl og Istedsyssel.
Barvedsyssel er vistnok sammensat med et
S verd ru p ,

nu ikke længere kendt naturnavn, mens
det nordøstligste, Loversyssel, omkring
Horsens og Skanderborg enten har navn
efter en i så fald forsvundet bebyggelse
eller muligvis indeholder et gammelt
områdenavn.
Sæd, Tøn. *1237 Sæthe. Subst. gida. *sæta
‘opholdssted’.
S æ d d in g (el. Sæ den), Esb. 1300-tallct
Sæthum, 1416 Scdæn. fl muligvis subst.
gida. *sæt, svarende til norsk dialekt set
‘mark der ved nedsivning gøder sig selv’,
el gida. hëm. ?“Bebyggelsen på den
selvgødende (? frugtbare) m ark”. Eftcrleddet er senere omtydet til -ing.
S æ rslev, Od. *1349 Sørsløff, 1387 Scrsløf.
fl mandsn. gida. *Sæar, el lev. “Sæars
arvegods”.
sø. Med dette ord kan i nudansk betegnes
enhver - stor som lille - ferskvandssamling
med stillestående vand. I ældre dansk,
hvor ordet både kendes i en form sæ og siö
og med en genitivsform på -a(r) eller -s,
har det som også nu tillige betydningen
‘åbent hav’. Den sejrende form i nudansk,
sø, går tilbage til det gammeldanske siö,
og dette bevirker, at navne, der i gamle
former indeholder sæ, kan fa dette ændret
til sø. Vokalen æ (eller e) er dog bevaret i
Serup og Seem og i videreudviklet tilstand
i Siim. Navnlig i det sydlige Jylland kan
efterleddct være udviklet til -s, jfr. Jcls,
Kværs, hvilket muliggør sammenfald med
ordene hus og næs. I mange sønavne er -sø
en sekundær, tydeliggørende tilføjelse, s.d.
S øb alle, Skb. *1307 Søballj, 1554 Siøballo. fl subst. sø, el balle. “Forhøjningen ved
søen”.
Søbo, Sv. (hgd.). 1442 Siøbo. fl subst. sø,
el bo. “Bebyggelsen ved søen”.
Søby, Øhav. (to steder). *1277 Seboy
(Ærø), 1454Ssøby (Tåsinge), fl subst. sø, i
begge formentlig sigtende til beliggenhe
den ved havet, selv om Søby på Tåsinge
ligger noget tilbagetrukket fra kysten, el
by. “Byen ved havet”. Jfr. Nørre Søby,
Kirke Søby og Sø Søby. Illustr. side 128.
Søby S øgård, Od. (hgd.). 1505 Søgård, fl
subst. sø, el gård. “ (Hoved-)gården ved
søen”. Sognets navn, (Nørre) Søby, ad
skiller siden 1600-tallet navnet fra Rønninge Søgård.
S ød eru p , Åb. *ca. 1085 Suddathorp,
*1231 Sudthorp. fl subst. gida. *suddi
‘fugtighed, sump’, el torp. “Udflytterbebyggclsen ved sumpen”.

S ød in ge, Sv. *1446 Sødring, 1493 Sønin-

ge, 1512 Søinge. fl der må være forskrevet
i de to ældste former, er snarest ét af to
subst. gida. *søth, ‘brønd, kilde’ eller ‘får’
+ -ing(e). “Stedet med kilderne” eller
“Stedet med fårene”.
S ød over, Vjl. 1452 Sødouerth. Byens
oprindelige navn er Dover, der kendes et
par andre steder i Jylland. Egentlig
formentlig subst. gida. *dovær ‘kløft’. Sø
efter beliggenheden ved Nørup Sø adskil
ler navnet fra Daldovcr.
S øgård , Åb. (hgd.). *1357 Sehgarden,
1375 Segarden. fl subst. sø, gida. sæ, el
gård. “ (Hoved-)gården ved søen”.
S ø h o lm , As. (hgd.). 1443 Siøholme. fl
subst. sø, el holm. “Holmcn(e) ved søen”.
S ø h u s, Od. 1872 Sohs. Sandsynligvis
subst. sohus ‘stald til grisesøer’.
S ø lle ste d , As. *1175 Syelucrstate, *1231
Syaluærstath. fl mandsn. gida. *Sialvar,
el sted. “Sialvars bebyggelscssted”.
S ø llin g e, Sv. *1231 Sølyng. fl subst. gida.
*sol ‘sump’ + -ing(e). “Stedet ved sum
pen”. Navnet sigter muligvis til en eng
strækning syd for byen.
S ø llin g v rå , Tøn. *1496 Sollingwra, Solingwra. fl snarest subst. gida. *søling
‘sølet sted’, afledt af subst. gida. *sol
‘sump’, el subst. vrå ‘(af-)krog’. “Den
sølede afkrog”.
S ø lsted , Tøn. *ca. 1230 Sylstedt, 1348
Silfsted. fl mandsn. gida. Sylfa, el sted.
“Sylfas bebyggelsessted”.
S øn d en b ro, Lang. 1576 Søndenbro. fl
adv. sønden, el bro. “Den syd for broen
(over Magleby Nor) beliggende del (af
Magleby sogn).
S ø n d er A ld u m , Vjl., se Nørre Aldum.
S ø n d erb a lle, Had. 1542 Sunderballi. fl
adj. sønder, el balle. “Den sydlige lands
byafdeling” (afDiernæs).
S øn d er B jert, Had. *1280 Biarth, 1304
Byartæ. Dette navn samt Nørre Bjert nord
for Kolding Fjord indeholder sandsynlig
vis det oprindelige navn på fjorden, gida.
*Biarti, afledt af det gammcldanske adj.
biart ‘lys, skinnende’. Sønder adskiller
siden 1500-tallet dette navn fra Nørre
Bjert.
S ø n d erb o rg , Als. (kbst.). *1256 Synderburg, 1261 Sundherburg. fl adj. eller adv.
sønder, el borg. “Den sydlige borg”. Jfr.
Nordborg.
S øn d er B roby, Sv., se Nørre Broby.
S øn d erb y, Als, As., Vjl. m.fl. *ca. 1329
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Soby (se side 127) på Ærø er nu fø rst ogfrem m est kendt som en driftig havneby, og det er uden tvivl beliggenheden ved
havet, som har givet byen navn. M en Søby på Ærø er også en gammel landsby og vidner således om den ikke ualmindelige
kombination a f bondebrug og sejlads i det sydfynske øhav. ( Foto : Ellen Thoby.)

Synderby (As.), 1474 Søndherby (Vjl.),
1648 Suderby (Als), fl adj. eller adv.
sønder, el by. “Den sydlige by’’.
S øn d er E sterb ø lle, Od. hcr? 1383 Æstræthæbølæ, 1493 Esterbolæ. fl kvinden.
Estrid, el bølle. “Estrids udflyttergård”.
Sønder adskiller siden 1700-tallet navnet
fra Nørre Esterbølle, s.d.
S øn d er F åru p , Tøn. 1291 Litlæ Farthorp.
fl det oprindelige navn på Ribe Å, gida.
*Far “Den sejlbare”, se Farris, el torp.
“Udflytterbebyggelsen ved åen F ar”. Lil
le der fra 1400-tallet erstattes af sønder,
adskiller navnet fra Nørre Fårup, s.d.
S øn d er G ravlu n d , Ab .*1477, 1514 Grafflund. fl subst. grav ‘sænkning’, el lund.
“Den lille lavtliggende skov”. Sønder
adskiller i nutiden navnet fra Nørre
Gravlund i Toftlund sogn.
S øn d ergå rd e, As. (hgd.). *1461 Syndergaarde, 1493 Syndergard. fl adj. eller
adv. sønder, el gård. “De sydlige gårde”.
S øn d erh av, Ab. 1733 S:HafT. fl adj.
sønder, el subst. hav. “Det sydlige hav”.
Navnet må sigte til den sydlige (vestlige)
indre del af Flensborg Fjord i modsætning
til den ydre del udfor Broager Land.
S øn d erh o, Esb. 1548 Sønderhofvit. fl adj.
eller adv. sønder, el hoved. “Det sydlige
fremspring”.
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S ø n d er H o stru p , Åb. *1231, 1335 Hors-

thorp. fl dyren. hors, el torp. “Udflytterbebyggelsen med hestene”. Sønder adskil
ler i nutiden navnet fra Nørre Hostrup,
s.d.
S øn d er H y g u m , Had. *ca. 1325 Hygyngh, *1327 Hyking. fl roden i verbet
huge, gida. *hüka, hvis oprindelige betyd
ning er ‘bøje’ + -ing(e), der senere er
omtydet til -um. Hvis betydningen, som
nu bedst er kendt i vendingen ‘sidde på
huk’, ikke blot sigter til bøjninger i flader
men også til hvælvede terrænformationer,
kunne navnet sigte til beliggenheden på
en stor kuppelformet bakke mellem Eng
kær Bæk og Vesterbæk. ?“Stedet på
bøjningen”. Sønder adskiller i nutiden
navnet fra Hygum nord for Esbjerg.
S ø n d er H øjru p , Sv. her? *1292 Hothorp,
1472 Hødrvpp. fl adj. eller subst. høj, el
torp. “Den højtbeliggende udflytterbebyggelsc” eller “Udflytterbebyggelsen ved
højene”. Sønder adskiller i nutiden navnet
fra Skovs Højrup ved Odense og fra Nørre
Højrup.
S ø n d erjy lla n d , se Jylland.
S øn d er L o n g else, Lang., se Nørre Longelse.
S øn d er N æ rå, Od. her? 1304 Niærthøu,
her? *1362 Nyerthinge, 1383 Nærdøwæ.

guden. Njord, el høj. “Guden Njords
høj”. Sønder adskiller nu og en enkelt
gang i 1670 navnet fra Nørre Nærå, s.d.,
som formerne fra 1304 og 1362 eventuelt
vedrører. I formen fra 1362 er -n- fejl for
fl

-U-.
S øn d ern æ s, Tøn. 1296 Synderneez. fl

adj. eller adv. sønder, el næs. “Det sydlige
næs”. Navnet er givet i modsætning til det
næs nord for Brøns, som denne bys navn
vel oprindelig har afset.
S øn d er O m m e , Vjl. *ca. 1325 Oom. Det
oprindelige navn på Omme Å, gida.
*Oma, beslægtet med ord der kendes i
andre germanske sprog i betydningen
‘fjern larm. bulder’. Åens navn betyder da
“Den fjernt larm ende”. Sønder adskiller
siden ca. 1500 navnet fra Nørre Omme i
Ringkøbing amt, se Dansk Stednavnelek
sikon bd. 2.
S øn d er S k ast, Tøn. 1292 Skastæth. fl
enten subst. gida. *skath ‘å, kilde’ eller
subst. gida. *skath ‘skygge, mørke’, el sted.
“Bebyggelsesstedet ved åen” eller “Det
mørke bebyggelsessted”. Sønder adskiller
i 1500-tallet og nu navnet fra Skast i
Sydvestjylland.
S ø n d ersk o v , Esb. 1448 Synnerscogh. fl
adj. eller adv. sønder, el skov. “Den
sydlige skov”.
S øn d er S ta m p , Had. *1451, 1462 Stadorp. fl et af to subst. gida. stath
‘bebyggelsessted’ (se sted) eller ‘landings
sted’, el torp. “Udflytterbebyggelsen på,
fra bebyggelsesstedet” eller “Udflytterbe
byggelsen ved landingsstedet”. I sidste
fald da sigtende til en landingsplads ved
Haderslev Fjord. Sønder adskiller i nuti
den navnet fra Øster Starup mellem
Kolding og Vejle.
S øn d er S ten d eru p , Had. 1304 Stenthorp.
fl subst. sten, VLtorp. “Udflytterbebyggel
sen hvor der er sten”. Sønder adskiller af
og til siden 1500-tallet navnet fra Nørre
Stenderup nord for Kolding.
S ø n d ersø , Od. *1180 Sundrus, Svndrøse,
*1183 Sundrus, 1383 Syndersø. fl sand
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synligvis adj. sønder, gida. sundri, el
måske subst. gida. *rüs, beslægtet med
subst. røse og som dette og nærtbeslægtede
ord i de øvrige nordiske sprog i betydnin
gen ‘hob, dynge’. ?“Dcn søndre dynge”.
Det er uvist, hvad navnet sigter til.
S ø n d er V ilstr u p , Vjl. 1298 Wilstrup. fl
mandsn. gida. *Wil, el torp. “Wils udflytterbcbyggelse”. Sønder adskiller siden
1500-tallet navnet fra Nørre Vilstrup ved
Vejle.
S ø n d er V is s in g , Skb. her? Saxo ca. 1200
Wisingo, 1225-60 Gamlæwisyng, 1489
Wessing. fl subst. gida. *wis ‘eng’ +
-ing(e). “Stedet ved engen”. Gammel i
1200-tallet og Sønder siden 1500-tallet
adskiller navnet fra Nørre Vissing.
S ø n d er V o llu m , Tøn., se Nørre Vollum.
S øn d er Ø n lev , Åb., se Nørre Ønlev.
S øn d er Å by, As. * 1200-tallet Aby. fl
subst. å, el by. “Byen ved åen” (Brændeå).
Sønder adskiller siden 1500-tallet navnet
fra Nørre Åby.
S ørup, Sv. her? *1302 Suthtorp, *1317
Sedhorp, 1329 Zedorp. fl der i den ældste
form, som snarest hører til her, må være
forskrevet, er subst. sø, gida. sæ, el torp.
“Udflyttcrbebyggelsen ved søen”.
S ø st, Åb. 1436 Zost, 1535 Soes; lokalt
[sø s], fl kan være subst. sø, i så fald
sigtende til det nuværende Sivkær vest for
byen, el snarest subst. gida. *sæta ‘op
holdssted’. ?“Opholdsstedet ved søen”.
Sø Søby, As. 1538 Søsøby. fl subst. sø, el
by. “Byen ved søen”. Subst. gida. *siö(th)
‘sump, mose’, tidligt omtydet til sø,
adskiller fra 1500-tallet navnet fra Kirke
Søby, s.d.
S øvan g, Tøn. *1352 Syowang, 1395 Zewanghe. fl subst. sø, el vang. “Vangen ved
søen”. Navnet sigter muligvis til den
nuværende Purremose nord for byen.
S å d eru p , Sv. *1482 Saaderop, 1491 Saaderup. fl subst. fynsk såd, gida. *säth
sædekorn, udsæd’, el torp. “ Udflytter
bebyggelsen hvor der avles (? rigeligt)
korn” .

T
-t i slutningen af navne har med sikkerhed

flere forskellige oprindelser. I nogle tilfæl
de er det udtryk for hærdning af et
udlydende blødt d, se f.cks. Barrit. I andre
navne, som især lindes i den sydlige del af
Jylland, er -t en afledningsendelse, som
angiver tilhørighed eller en vis mængde i
forhold til det ord eller den ordrod, navnet
er afledt af. Afledningsendelsen -t går
tilbage til flere nærtbeslægtede germanske
afledningsclcmcntcr, hvis produktivitets
periode i alt væsentligt er ophørt med
folkevandringstiden. Som afledt med -t
anses her navnene Dynt, Flovt, Lert, Løjt
og Lønt.
T a m d ru p , Skb. * 1279 Thomæthorp, 1345
Tummæthorp. fl mandsn. gida. Tummi,
el torp. “Tummis udflytterbebyggelse”.
T a m m e s tr u p , Skb. (hgd.). her? *1283
Thumestrup, *1373 Thomistrop, 1545
Thomestrup. fl mandsn. Thomas, el torp.
“Thomas’ udflytterbebyggelse”.
T an d eru p , As. *1345 Tanderup, 1385
Tangedorp. fl subst. tange, sigtende til en
indsnævring i Brændeådalen nærmest
dennes udløb, el torp. “Udflytterbebyg
gelsen ved tangen”.
T a n d se lle , Als. 1705 Tans Elle, fl sand
synligvis det oprindelige navn på en større
del af Tandslet sogn, gida. *Tand, el
subst. elle ‘ellekrat’. “Ellekrattet på
T an d ” ;jfr. Tandslet.
T a n d sg å rd e, Als. 1494 Tansgardt. fl
sandsynligvis det oprindelige navn på en
større del af Tandslet sogn, gida. *Tand,
el gård. “Gården(e) på T and” ; jfr.
Tandslet.
T a n d slet, Als. *1183 Tandeslete, 1483
Tansleyt; lokalt [tånjslet]. fl muligvis
subst. gida. *tand, nært beslægtet med
subst. tande ‘forkullet del af væge’ og
måske med betydningen ‘areal hvor træer
ne står som forkullede væger, areal ryddet
ved afbrænding’. Snarest er fl dog dette
subst. anvendt som stednavn om en større
del af sognet, idet dette stednavn da tillige
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indgår i Tandsellc og Tandsgårde og
muligvis liere navne på Tands-. Enkelte af
disse kan dog indeholde en forkortet
udgave af sognenavnet Tandslet, idet der
synes at være en forskel mellem f.eks.
Tandsclle som altid hedder således, mens
f.eks. Tandsryde snart kan kaldes således,
snart blot Ry(d)c. Forskellen i udtalens
trykfordeling mellem Tandslet med
førstelcdstryk overfor Tandsgårde og
Tandsellc med sidsteledstryk kunne bero
på, at sognenavnet som det ældste og bedst
etablerede har bevaret det oprindelige
obligatoriske førstelcdstryk, mens T ands
elle og Tandsgårde har laet den yngre,
normale trykfordeling for navnetypen
stednavn + eftcrled; el subst. slet ‘ryd
ning’. “Rydningen på det afbrændte
areal” eller snarere “Rydningen på
T an d ”.
I T a n g e, Esb. og Tøn. *1215 Tunge
(Tøn.), 1317 Tangæ (Tøn.), 1461 Tonge
(Esb.). Subst. tunge ‘smal (som en tunge)
fremskydende landstrækning’. På grund
af sammenfald i udtalen af -ang og -ung er
navnene blevet opfattet som den nyere,
vist nok indlåntc geografiske betegnelse
tange.
II T a n g e, Sv. 1473 Tanghe. Subst. tange
‘smalt og spidst jordstykke’, sigtende til
beliggenheden ud i Snarup Mose.
T an ga, Sv. 1361 Tange. Subst. tange,
sigtende til beliggenheden i spidsen ved
sammenløbet mellem Kongshøj Å og
Fiskebæk.
T a p s, Had. *1440 Tapp, 1463 Tappe.
Subst. tap ‘spids, fremspring’, vel sigtende
til den enligt liggende kirkes beliggenhed
ovenfor en drejning på Taps Å. Det
uoprindelige -s stammer fra den normale
sammensætning med ordet sogn, idet der
til sognenavnet ikke svarer nogen sognebyT a p so re, Had. *1452 Vræ, 1504 Wræ;
lokalt [tabs'ue]. Subst. gida. wara ‘ud
mark, udyrket areal’. Sognenavnet Taps,

Tandselle, Tandsgårde og Tandslet viderebringer sikkert alle et gammelt navn, der sigter til rydning ved hjælp a f
afbrænding. Endnu omkring sidste århundredeskifte toges i Sverige og Finland nyt land ind på denne måde. Billedetfra
Savolax i Finland (1895) har sikkert stor lighed med situationen i Tandslel sogn fo r ét eller et par årtusinder siden.

se ovf., adskiller siden 1600-tallet navnet
fra Brænore.
T arp , Esb. (to steder). 1342 Belium thorp
(Billum sogn). Subst. torp ‘udflytterbebyg
gelse’. I den ældste form af T arp i Billum
sogn angives direkte navnet på sognebyen,
som T arp er udflyttet fra. T arp i Brøndum
sogn er en nyere bebyggelse, der har navn
efter markerne Lille og Store T arp agre
(kort 1817). Disse marker har igen navn
efter en forsvunden bebyggelse, der i 1347
nævnes som Thorth thorp og som forled
har det gammeldanske mandsn. Thorth.
T aru p , Od. (to steder). 1398 Tadorp
(Sønder Nærå sogn), ca. 1510 Taroppe
(Pårup sogn), fl måske planten, tag
‘tagrør’, men det kunne også være subst.
gida. *tä ‘vej’ med samme udvikling af
gammelt langt ä som i Karup, Aborg og
Graderup men modsat f.eks. Pårup nær
det ene Tarup. Formelt muligt er også
subst. tå. “Udflytterbebyggelsen med tag
rørene” eller “Udflytterbebyggelsen ved
vejen”. T arup i Pårup sogn ligger nær den
gamle landevej mellem Odense og Mid
delfart.
9*

T a v lo v , Vjl. *ca. 1325 Taflygh. fl subst.

tavl ‘tavle, terning, firkant’, el høj. “Den
tavleformede høj”.
T a v lo v N eb el, Vjl. 1569 Tavlo Nøbel.
Subst. gida. *nybøli ‘ny udflyttergård,
nybyggergård’. Sognenavnet Tavlov ad
skiller navnet fra Vester Nebel i Vejle amt.
Sammenlign kort ved Nebel.
T eb stru p , Skb. *1373 Typstrop, 1573
Tibstrup. fl vel tiln. gida. Tipp, el torp.
“Tipps udflytterbebyggelse”.
T eg lg å rd , Tøn. *1492 Tegelgaard, 1548
Telgardt. Subst. teglgård ‘teglværk’.
T elleru p , As. *1295 Teblæthorp, *13951418 Tenelstorp, ca. 1540 Thelleruppe.
De ældste former er vanskelige at forene,
men når der ses bort fra -s- i den
næstældste form, der kan være udtryk for
afog til forekommende forsøg på at bringe
sammensætningsformen i overensstem
melse med den meget almindelige type s
+ torp, opnås dog ensartethed ved at
regne den næstældste forms -n- for en
skrivefejl for -u-. Dette -u- som i den ældste
form repræsenteres af -b-, er da senere
smeltet sammen med det følgende -1-
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svarende til udviklingen i bl.a. Galsklint,
se Hindsgavl, Kavslunde og Avlby. fl kan
dog ikke selv med disse korrektioner
sikkert bestemmes. En mulighed er subst.
urnordisk *tappilôn, et diminutiv til
subst. tap ‘fremspring’, nært beslægtet
med det i gammeldansk kendte subst.
typpil ‘hovedbånd’, afledt afsubst. top, el
torp. ??“Udflytterbebyggelsen ved frem
springet”.
T e r k e lsb ø l, Tøn. 1421 Torkelbu, 1428
Terkelsbul. fl mandsn. Torkil, jysk Terkil, el bølle. “Torkils udflyttergård”.
T erp , Had. m.fl. 1499 Torppe. Subst. torp
‘udflytterbebyggelse’.
T erp a g er, Esb. 1481 Terpagher. fl subst.
torp ‘udflytterbebyggelse’, el ager. “M ar
ken med udflytterbebyggelsen”.
T erp lin g , Esb. *1459 Terplingh, 1487
Torplingh. fl subst. torp ‘udflytterbebyggelse’ + -ling, se -ing(e). “Den lille
udflytterbebyggelse”.
T ev rin g , Tøn. *1518 Tørding, 1537 Tordinge el. Tyrdinge. fl snarest subst. gida.
*torth ‘snavs, smuds’ -I- -ing(e). “Stedet
med snavset”.
T ev rin g e, Od. 1502 Tøffringæ. fl mulig
vis det oprindelige navn på Stavids Å,
gida. *Tøvær, identisk med subst. gida.
* tøvær, oldislandsk taufr ‘trolddom’, der
antages at foreligge som elvenavn i Norge
(nu: Tauelven) + -ing(e). ?“Stedet ved
åen Tøvær”.
T h-, se også T-.
T h em , Skb. * 1338 Thøm, 1463 Thcem. fl
kan være enten et af to gida. subst. *thô
‘1er’ eller ‘lår’ eller subst. tø, el gida. hëm.
“Bebyggelsen på leret”, “Bebyggelsen ved
det lårformede terræn” eller “Bebyggelsen
hvor det er (?tidligt) tø”.
T h u rø, Øhav. *ca. 1170 Thorhe, *1200tallet Thorø maior. fl subst. gida.
*thör(a) ‘forhøjning’, elø . “Øen der rejser
sig som en forhøjning”. Det latinske adj.
maior ( = stor) adskiller navnet fra Torø
ved Assens.
T h y reg o d , Vjl. 1291 Thiurguth. fl dyren.
tyr, el god er af ukendt betydning men
indgår tillige i Vorgod og Ølgod.
T in g lev , Tøn. *1279-83 Tingløff, 1436
Tingheleff. fl mandsn. gida. *Tingi, el
lev. “Tingis arvegods”.
T in n et, Vjl. *1489 Tinditt. fl subst. tind
‘tand, tandformet højde’, el gida. with.
“Skoven med de tandformede højder”.
T irsb æ k , Vjl. (hgd.). *1415 Tyrsbeck,
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1420 Tyrsbek. fl muligvis et oprindeligt
vandløbsnavn, gida. *Tïr, “Den blinken
de”, beslægtet med bl.a. norsk tir ‘glans,
lysning’ og det danske låneord sir ‘pryd’,
el bak er i så fald en tydeliggørende
tilføjelse, s.d. “Bækken T ir”.
T ise lh o lt, Sv. (hgd.). 1473 Tizelholth. fl
planten, tidsel, el holt. “Den lille skov med
tidslerne”.
T ise t, Had. 1409 Tiiswid. fl guden. gida.
*Tï (guden Tyr) eller det dermed identi
ske subst. gida. *tï ‘(hedensk) gud’, el
gida. with. “Den til guden (Tyr) viede
skov”.
T islu n d , Esb. og Had. *ca. 1325 Tiislwnd
(Had.), 1392 Tyslund (Esb.). fl guden,
gida. *Tï (guden Tyr) eller det dermed
identiske subst. gida. *tï ‘(hedensk) gud’,
el lund. “Den til guden (Tyr) viede lille
skov”.
T istr u p , Esb. *ca. 1325 Tiistorp. fl
muligvis mandsn. gida. *Tïstën, el torp.
“Tïstëns udflytterbebyggelse”.
T iu fk æ r, Vjl. *1470 Tyffuekier, 1524
Tiwffuekær. fl subst. tyv eller subst. gida.
* th iü f‘krat’, el kar. “Kæret med tyvene”
eller “Kæret med krattet” ; jfr. artiklen
navneskifte.
T jæ reb org, Esb. 1292 Tiarburigh. fl
subst. tjære, muligvis i en ældre betydning
‘beg, harpiks’, el borg. “Bakken hvor der
udvindes tjære, harpiks”.
T o b ø l, Esb. 1479 Tobyll. fl mandsn. gida.
Tövi, el bølle. “Tövis udflyttergård”.
T o d eru p , Od. *1402 Thothorp, 1498
Toderoppe. fl mandsn. gida. Toti, el torp.
“Totis udflytterbcbyggelse”.
T o d sb ø l, Ab. 1483 Totesbull. fl mandsn.
gida. Toti med sekundært genitivs -s, el
bølle. “Totis udflyttergård”.
toft. O rdet toft forekommer som efterled i
stednavne enten i entalsformen toft eller i
flertalsformen tofte, hvis -e i jysk dog i
nutiden normalt er forsvundet. O rdet har
i gammeldansk og som led i stednavne
betydningen ‘areal unddraget det alm in
delige landsbyfællcsskab’, og det vil in
denfor dette binds område mere specielt
sige ‘areal beregnet til den enkelte lands
byboers huse og nyttehave og unddraget
fællesskabet’, jfr. ill. ved Gallehus. Som
efterled sammensættes ordet ofte med ret
gamle, førmiddelalderlige personnavne,
og navneleddcts tilstedeværelse i Danelagen og Normandiet viser, at navnetypen
har været produktiv i vikingetiden, men

Tinnet. I kuperet terræn ligger
Tinnet, mest kendt fo r det krat
- rester a f den gamle skov,
navnet vidner om - hvor D an
marks vandrigeste å ( Skjern Å )
og Danmarks længste å (G u
denå) med f å meters afstand
udspringer. (K g l. B ib i.)

der er stor spredning i toft-navnenes alder.

udløbende terræn”.

T o fte, Od. her? *ca. 1300 Toflte, ca. 1510

T o lstr u p , Skb. og Vjl. *1444 Tholstrup

Toflte. Flertal afsubst. toft ‘bebyggelsesa
real’.
T o fteru p , Esb. 1584 Thovtrup. fl subst.
toft ‘bebyggelsesareal’, el torp. “Udflytterbebyggelsen på, med bebyggelsesarealer
ne”. Den nuværende stationsby ligger ca.
2 km. vest for det oprindelige Tofterup.
T ofth øj, Vjl. 1460 TofTthøgh. fl subst. toft
‘bebyggelsesareal’, el høj. “Højen ved
bebyggelsesarealct”.
T o ftlu n d , Had. * 1510 Toflftlund. fl subst.
toft ‘bebyggelsesareal’, el lund. “Den lille
skov ved bebyggelsesarealet”.
T o ftn æ s, Esb. *1312 Toftænes. fl subst.
toft ‘bebyggelsesareal’, el nas. “Næsset
med bebyggelsesarealct”.
T o ftu m , Skb. og Tøn. ca. 1300 Tofterø
(Tøn.), *1487 Touttum (Skb.). Dativ
flertal af subst. toft ‘bebyggelsesareal’.
“ (På, Ved) bcbyggclsesarealcrnc”.
T o g h a le, Tøn. 1444 Toghehalc. fl
mandsn. gida. Töki, el hale. “Tökis smalt

(Skb.), *1484 Tolstrup (Vjl.). fl mandsn.
gida. Thölf, el torp. “Thölfs udflytterbe
byggelse”.
T o m m e r u p , Od. 1383 Tummæthorp. fl
mandsn. gida. Tummi, el torp. “Tummis
udflytterbebyggelse”.
T o n to ft, Als. 1483 Tunttoft. fl subst. tun
‘indhegning’, el toft. “Det indhegnede
bebyggelsesareal”.
T o rn sk o v , Tøn. *1349 Tørnschow, 1548
Tornskou. fl subst. gida. *thyrni ‘tjørne
krat’, el skov. “Skoven med tjørnekrattet”.
T o rn u m , Had. 1491 Tornum . Snarest
dativ flertal afsubst. torn ‘tjørn’. “ (Ved)
tjørnene”.
T o m ø , Od. * 1200- tal le t Thornø. fl subst.
torn ‘tjørn’, el ø. “Øen med tjørnene”.
torp . Ordet torp anvendes endnu i 1600tallet i sin gamle, appellativiske betydning
‘udflytterbebyggclse’, den betydning
hvori det som et af de mest almindelige
efterled indgår i danske stednavne. Det er
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almindeligt i danske stednavne i Danelagen i England og har derfor været
produktivt allerede i vikingetiden. Dette
fremgår tillige af, at navnene på -torp i
stort antal som forled indeholder person
navne, der gennem runeindskrifter vides
at være typiske for vikingetiden. At det
også har været produktivt i de følgende
århundreder fremgår af en række forled,
først og fremmest personnavne, der tilhø
rer kristen tid (Pederstrup, Nielstrup
m.fl.). Den aldersmæssige spredning er i
nogen grad også en geografisk spredning. I
al fald er der i Sønderjylland forholds
mæssigt flest navne med gammel bøjnings
form af forleddet (sammenlign Bjerndrup
og Bjødstrup), ligesom navnene her oftere
end i andre dele af landet betegner
sognebyer. Efterleddet har i nutiden tre
hovedfremtrædelsesformer: -trup, -drup
og -rup. Formen -trup forekommer, når
forleddet har endt på -s (f.eks. Pederstrup,
Tolstrup), nu ofte opfattet som -strup,
samt når forleddet har endt på vokal, der som almindeligt i jysk - tidligt er faldet
bort (f.eks. Sattrup, Agtrup). Men -drup
kan dog også blive resultatet efter dette
vokalbortfald, idet fordelingen mellem
-trup og -drup retter sig efter den eller de
foregående konsonant(er). Overhovedet
kan -drup-formen betragtes som et udvik
lingsstadium frem mod videreudviklingen
-rup, der atter kan medføre, at forleddet
får tostavelsesform, jfr. Dallerup, Hjolderup, men forleddet kan også blive enstavet
ved konsonantbortfald, jfr. Hørup, K ra
rup, Snarup, Skærup. -rup findes desuden
i de navne, der oprindelig ender på lang
vokal (f.eks. Årup). Udviklingen af efter
leddet er dog betydelig mere broget end
her skitseret, og de meget udspecialiserede
regler der kan opstilles for, hvilke konso
nant- og vokalforhold der fremkalder
hvilke af de tre hovedfrem trædelsesformer, krydses ofte af undtagelser. Udvik
lingsstadiet -drup er i særlig grad blevet
opretholdt på Fyn i navne, der ellers
normalt ville videreudvikles til -rup.
Opretholdelsen er sket ved indskydning af
et -n- foran -drup resulterende i navne af
typen Kirkendrup, Sulkendrup m.fl. Det
te -n-indskud kendes tidligst i 1400-tallet
men forbliver produktivt, formentlig i
stigende grad ved analogivirkning, helt op
i 1800-tallet. Det er muligt, at -nindskuddet skyldes påvirkning fra tyske
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skrivere, således som det har været fore
slået, men det er dog i så fald påfaldende,
at det er så nært knyttet til -drup (cvt.
-dorp, -durp) mens det ikke forekommer i
de former, hvor efterleddet skrives med
-t(h). Påfaldende er det tillige, at -nformerne ikke forekommer i det ellers så
stærkt tyskinfluerede Sønderjylland. Et
udviklingsstadium af efterleddet, hvor
både dettes t og r er faldet bort, antydes
ofte af scnmiddclalderlige kilder, men er
kun bevaret i Børkop. Et andet, meget
vidtgående udviklingstrin kendes på Fyn i
udtalen [trøbe] af O tterup og [strøbe] af
Østrup. Efterlcddets nuværende vokal,
-u-, mellem r og p kan ikke være nogen
videreudvikling af det oprindelige -omellem t og r men må være en indskudt
støttevokal. At denne støttevokal er blevet
-u- og ikke som normalt -e-, skyldes
muligvis påvirkning fra det oprindelige
-o- samt en fortsat fornemmelse for -torpnavnenes struktur som sammensætninger.
Usammensat forekommer ordet torp som
bebyggelsesnavn en række steder, dels i
formen Torp, men også i formerne Torpc,
Torup, T arp og Terp. Navnene på -torp
udgør langt den største ældre enkeltgrup
pe blandt danske bebyggelsesnavne, og
der er derfor med de gamle -torp-navne
som forbillede i nyere tid dannet forskelli
ge efterligninger, se f.eks. Holmstrup og
K lattrup.
T orp , Skb. og Ab. *1333 W orberterp
(Skb.), 1511 Torp (Skb.), 1543 Vrendorpp, W rcndorp (Ab.), 1648Torp (Ab.).
Subst. torp ‘udflytterbebyggelsc’. I de
ældste former af navnene indgår hen
holdsvis navnet Vorbjerg og Urne.
T o rp e, Lang. 1459 Torpe. Subst. torp
‘udflytterbebyggelsc’.
T o rp eg å rd , Od. (hgd.). 1471 Thorppe
gardh. fl subst. torp ‘udflytterbebyggelsc’,
eller måske snarest nabobyen Tarups
navn fejlopfattet som dette subst., el gård.
?“ (Hoved-)gården ved, i T aru p ”.
T o rsted , Esb. og Vjl. *1403 Thorsted
(Vjl.), 1444 Thorstædh (Vjl.), 1454 Torstedh (Esb.). fl mandsn. gida. Thörir
eller guden. Thor, el sted. “Thörirs
bebyggelscssted” eller “Bebyggelsesstedct
der er viet til guden T h o r”.
T o r str u p , Esb. *ca. 1325 Thorsthorp. fl
snarest mandsn. Torsten, el torp. “T or
stens udflyttcrbebyggclse”.
T o rsø , Skb. (sø). 1683 Todsøe, Toe Søc,

Trelde N res med sin karakteristiske åbne græsningsskov bærer stadig med rette sit navn med betydningen “stedet med
træerne”. Navnet Treide har sikkert oprindelig betegnet hele næsset, men bæres nu a f en by på dets nordside.

Tousøe. fl der i nyere tid er opfattet som
gudenavnet Thor, er af uvis oprindelse, el
sø. Navnet er næppe særlig gammelt, da
søens oprindelige navn vist nok er *Lang,
se under Virklund.
I T oru p , Als. 1543 Torp. Subst. torp
‘udflytterbebyggelse’.
II T oru p , Od. *1349 Thowatorp, 1419
Todorp. fl mandsn. gida. Tövi, el torp.
“Tôvis udflytterbebyggelse”.
III T oru p , As. 1383 Todorp, Thodorp. fl
mandsn. gida. Toti, el torp. “Totis udflyt
terbebyggelse”.
IV T oru p , Vjl. 1300-tallet Tocketorp,
Tokædorp. fl mandsn. gida. Tôki, el torp.
“Tökis udflytterbebyggelse”.
T orø, As. *1200-tallet Thorø. fl subst.
gida. *thör(a) ‘forhøjning’, elø . “Øen der
rejser sig som en forhøjning”.
T ovru p , Esb. 1566 Thubdrup. fl mandsn.
gida. Tubbi, el torp. “Tubbis udflytterbe
byggelse”.
T ra n d eru p , Øhav. 1398 Trundorp, 1442
Trandorppe. fl mandsn. gida. Thrönd,
el torp. “Thrönds udflytterbebyggelse”.
T ran ek æ r, Lang. (hgd.). *1231 Trannækyær. fl fuglen, trane, el kær. “Kæret med
tranerne”.
T ra p p en , Ab. 1711 Trappe. Subst. trappe,
vist nok om trin som her førte ned til
stranden.
T r a v ste d , Tøn. 1481 Trowsteth. fl

mandsn. Truid, gida. Thrugot, el sted.
“Truids bebyggelsessted”.
T reid e, Vjl. *1451 Trællæ, 1479 Treeldæ.
fl (roden i) subst. træ + -aldi. “Stedet
med træerne”.
T r e s s e b ø lle , Lang. * 1340 Tressebøl, 1462
Træsebøle. fl kan være subst. træl, el
bølle. “Trællens udflyttergård”.
T r o e lse , Od. ca. 1510 Trvels Rudt. fl
mandsn. Troels, el rud. “Troels’ ryd
ning”.
T r o e lstr u p , Skb. *1313 Trogelstrup. fl
mandsn. Troels, el torp. “Troels’ udflyt
terbebyggelse”.
T r o e n se , Øhav. 1454Trwns, 1537 Troens.
fl er rimeligvis et oprindeligt stednavn,
der tillige indgår i naturnavnene Trone
kær og Tronøret under Valdemarsslot
samt muligvis i Tronetofter under Troen
se. Navnet, gida. *Thrütna, er bestemt
form af adj. gida. thrütin ‘opsvulmet,
bulnet’ og har utvivlsomt betegnet den
oprindelige ø, hvorpå Troense og Valdcmarsslot ligger; el næs. “Næsset på øen
T hrü tn a”.
T ru n d eru p , Sv. (to steder). 1473 Trwndrop (Kværndrup sogn), 1527 Trwnnerop (Jordløse sogn), fl mandsn. gida.
Thrönd, el torp. “Thrönds udflytterbe
byggelse”.
T ry g g elev , Lang. *1231 Thruggeleue. fl
mandsn. gida. Tryggi, el lev. “Tryggis
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Trøjborg slot i Sønderjylland er i vore dage kun en ruin. I
slutningen a f 1500-tallet (Brauns Atlas 1597) rejste
Peder Rantzaus vandborg sig på stedet, hvor den havde
aßost et aldre, middelalderligt anlag på stedet. N avnet er
yderst ude opkaldt efter det klassiske Troja i Lilleasien,
der tidligt er blevetforbundet med indviklet, labyrintagtig
adgang. Også på fremstillingen a f Trøjborg, der så vidt
man ved står til troende, må man zigzagge sig frem over
vandgravene til borgens kerne.

arvegods”. Jfr. Kinderballc.
T ræ d b a lle, Vjl. 1664 Thredballehuus. fl

subst. jysk træde ‘trætte, strid’, el balle.
“Den omstridte forhøjning”.
T ræ d en , Skb. 1456 Thrædcn. fl måske
enten subst. gida. *trath, vel som i
oldislandsk med betydningen ‘indhegnet
jordstykke, sti’ eller subst. gida. *trætha
‘brakm ark’, el muligvis subst. gida. *win
‘eng’. ?“Den indhegnede eng” eller “ En
gen ved brakmarken”.
træ n avn e. Store, fritstående og ofte gamle
træer bærer undertiden egne navne. M an
ge af disse angiver blot hvilken by træet
står ved, mens andre hentyder til træets
form (hulhed, krogethed m.v.). Alminde
lige er navne efter (sagn-)historiske perso
ner, og om ælde og værdighed vidner
navne som Gamle Maren (bøg) og
Kongeegen (flere steder).
T røjb org , Tøn. (hgd., ruin). 1347 Trøyborgh. Herregården (slottet) er opkaldt
efter det klassiske græske Troja, der i
middelalderens litteratur kaldes Trojaborg. Navnet forekommer adskillige an
dre steder i Danmark, men er da forment
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lig opkaldt efter dette slot. Ved flere af
lokaliteterne kan der som også andre
steder i Europa konstateres labyrinter
(irgange) af sten, græstørv eller hække.
T r ø str u p , Od. *1413 Thrøstrup, 1466
Thrudsroppe. fl mandsn. Truid, gida.
Thrügot, el torp. “Truids udflytterbebyg
gelse”.
T r å sb ø l, Ab. 1543 Traszbull. fl sandsyn
ligvis tiln. gida. *Thrär, el bølle. ?“Thrärs
udflyttergård” .
T u d v a d , Vjl. 1354 Tudwiid. fl subst. tud
‘tud, fremspring, næs’, el gida. with.
“Skoven på fremspringet”. Navnet skrives
undertiden Tudved, en form der er bedre i
overensstemmelse med navnets oprindel
se.
T u esb ø l, Esb. 1392 Tuusbøl. fl sandsyn
ligvis mandsn. Tue med yngre genitivs
form på -s, el bølle. “Tues udflyttergård”.
T u lle b ø lle , Lang. *1341 Tolebølle. fl
mandsn. gida. Töli, el bølle. “Tölis
udflyttergård”.
T u m b ø l, Åb. *1486 Tumbell, 1543 Turnbull. fl mandsn. gida. Tumi, el bølle.
“Tumis udflyttergård” .
tun. Dette ord forekommer i nogle fa,
formentlig gamle bebyggelsers navne, jfr.
bl.a. Tontoft, Orten, Salten, Vinten.
Ordet der er velkendt i de øvrige nordiske
sprog, er ikke overleveret selvstændigt i
dansk men har uden tvivl haft betydnin
gen ‘indhegning’, jfr. dets nordiske mod
svarigheder og tysk Zaun ‘gærde’, hol
landsk tujn ‘have’, sammenlign art. have.
engelsk town ‘by’, oprindelig ‘gård’,
sammenlign art. gård.
T u ru p , As. *1458 Turop, 1474 Twroppe.
fl mandsn. Tue, el torp. “Tues udflytterbebyggelse”.
tved . O rdet tved kendes ikke som selvstæn
digt ord i dansk men hænger sammen med
et verbum der betyder ‘skære’. O rdet der
er hunkøn må betyde ‘sted hvor træer eller
buske er skåret væk, rydning’. Navne
hvori dette ord indgår må stamme fra før
den gammeldanske periode, mange sik
kert fra vikingetiden, da ordet indgår i
adskillige danske navne i Danelagen og
Normandiet. Som efterled kan ordet være
undergået ret kraftige ændringer, se f.eks.
Harte, Humble, Blangsted(gård) og H or
sted, der alle er oprindelige -tved-navne.
Omvendt forekommer der også enkelte
uoprindelige tved-navne, se Egtved.
T ved , Had., Sv., Tøn. (to steder). 1291

Thueth (Tøn., ved Ribe), *1364 Twet
(Sv.), *1423 Tuctc (Tøn., ved Tønder),
1490 Twcdzmark (Had.). Subst. tved
‘rydning’.
T v ile, Esb. *1459 Twille, 1487 Twile.
Snarest et oprindeligt ånavn gida. *Twîla
“Den tvedeltc”, afledt af roden i tve- og
sigtende til Nørrebæk, der ved Terplings
mark løber sammen med Sønderbæk.
Terpling er næppe ældre end 1400-tallet
og utvivlsomt udskilt fra Tvile. Det
formodede ånavn indgår i gårdnavnet
Tvilho, s.d. og sc ill.
T v ilh o , Esb. 1606 Tuildhuoed. fl snarest
det oprindelige navn på Nørrebæk, gida.
*Twïla, se Tvile ovenfor, el hoved. “Frem
springet ved åen T w ïla”.
T v in d e, Od. 1458 Twinge. Snarest flertal
af subst. gida. *thwing, beslægtet med
verbet tvinge og rimeligvis med betydnin
gen ‘indsnævring, indhegning’.
T vin g, Od. ca. 1510 Twing. Subst. gida.
*thwing, beslægtet med verbet tvinge og
rimeligvis med betydningen ‘indsnævring,
indhegning’.
T v in g str u p , Skb. *1340, 1428-ca. 1450
Thwinstorp. fl subst. gida. *thwing
‘indsnævring, indhegning’, el torp. “U d
flytterbebyggelsen ved indsnævringen”
eller “Den indhegnede udflytterbebyggel
se”.
T v ism a r k , Tøn. 1541 Twismarck. fl
sandsynligvis subst. gida. *twïsæl ‘forgre
ning, sammenløb af åer’, el mark.
?“ Marken ved åsammenløbet”. To min
dre bække løb tidligere så vidt det er oplyst
sammen ved bebyggelsen.
T væ rb y, Øhav. 1734 Tver Bye. fl adj.
tvær, el by. “Byen som ligger på tværs” (af
Bregningc langs Ærøs hovedlandevej).
T væ rsk ov, Od. 1383 Thwærskow. fl adj.
tvær, gida. thwær, el skov. “Skoven som
ligger på tværs”.
T y b rin d , As. (hgd.). 1470 Tybryn, 1491
Tibringh. fl muligvis adv. gida. tÿ, ældre
twï ‘tvc(dclt)’, el subst. gida. *bringh,
beslægtet med subst. bringe, her som også i
Norge anvendt i betydningen ‘terrænfor
højning’. ?“Den tvedclte terrænforhøj
ning”. Herregården der har afløst en
landsby, ligger ved toppen afen kløft, som
adskiller to bakker ovenfor Hybæk.
ty d e lig g ø r e n d e tilfø je lse r . Til navne
der ikke (længere) indeholder led, der
umiddelbart forståeligt angiver af hvad
art lokaliteten er, kan der af og til føjes et

Tvile! Tvilho. Nørrebæk ( 1) og Sønderbæk (2 ) forener
sig ved Terpling i Terpling Â ( 3 ) , senere den store
Sneum A ( 4 ) . Tvile, hvis jord sikkert oprindelig også
har omfattet Terpling, kunne indeholde et ord fo r selve
åsammenløbet, men navnet Tvilho et stykke oppe ad
Nørrebæk gør det mere sandsynligt, at der foreligger et
gammelt navn T w ïla om selve Nørrebæk. Udsnit
Geodætisk Instituts Danmark 1:200000. Copyright
(gengivet i 3/4 str.).

tydeliggørende, udlæggende (epexegctisk) led. Denne mulighed udnyttes især
ved å-, sø- og ønavne, hvor en række gamle
navne far tilføjet -å, -sø henholdsvis -ø,
som f.eks. Arnå, Barsø, Langø, jfr. vand
dragsnavne og ønavne. Det er derimod
yderst sjældent, at bebyggelsesnavne ved
varende får en tydeliggørende tilføjelse,
skønt de fleste bebyggelsesnavnes egentli
ge betydning intet har med begrebet ‘by’
at gøre.
T y r r e str u p , Skb. 1438 Thyrcstropp. fl
mandsn. gida. Thÿrgër, el torp. “Thÿrgërs
udflytterbebyggelse”.
T y r ste d , Vjl. *1394 Thiurstedt, ca. 1430
Therstcd, 1444 Thyrstædh. fl dyren. tyr
eller subst. gida. *thiür ‘forhøjning’, el
sted. “Bcbyggelscsstedet med tyren (c)”
eller “Bebyggelsesstcdet på forhøjnin
gen”.
T y r stin g , Skb. *1231 Thystingheret, 1411
Thørsting. fl subst. tørst + -ing(e).
?“Stedet hvor der hersker tørst”, dvs.
?“Det tørre sted”.
T y r str u p , Had. *1231 Thyurstrophcret,
* 1315 Tyrrcstorp. fl muligvis det sjældne
mandsn. gida. Thiür men snarere det
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tilsvarende dyren. tyr, el torp. “Thiürs
udflytterbebyggelse” eller “Udflytterbe
byggelsen med tyren(e)”. Herredet der
ved afståelsen af Sønderjylland i 1864 blev
delt i Nørre og Sønder Tyrstrup herred,
har navn efter sognebyen.
T y v se, Tøn. 1548 Tyufshodt. fl enten
subst. tyv eller subst. gida. *thiüf‘krat’, el
hoved. “Tyvens fremspringende terræn”
eller “Det fremspringende terræn med
krattet” .
T ø jstru p , Sv. 1407 Tygcstorp. fl mandsn.
gida. *Tykir, el torp. “Tÿkirs udflytterbebyggelse” . En form Tholstorp fra 1372
hører næppe til her.
T ø m m e r b y , Esb. og Skb. 1240-1440
Tymbærby (Esb.), 1407? Tymmerby
(Skb.). fl subst. tømmer, el by. “Byen
hvor der er (produceres, forhandles)
tømmer”.
T øn d er, Tøn. (kbst.). 1313 Litlætunder.
Købstaden er oprindelig anlagt som
havneby til Møgeltønder, s.d., og har
navn derefter. Lille adskiller i tiden frem
til 1600-tallets begyndelse købstadens
navn fra Møgeltønder. Ældre former
uden tilføjet adjektiv vedrører normalt
Møgeltønder, mens de siden 1600-tallct
altid vedrører købstaden.
T øn n in g, Skb. 1411 Tynnyngh. fl subst.
tun 'indhegning’ + -ing(e). “Stedet med
indhegningen”.
T ø rn in g , Had. *1334 Thyrning. fl subst.
torn ‘tjørn’ + -ing(e). “Stedet med
tjørnene”.
T ø rresø , Od. 1482 Thørisse. fl subst.
tørv, el hus. “Husene der er bygget af
(græs-)tørv”. Jfr. navnet på nabobyen
Bårdesø.
T ø rrin g , Skb. 1407? Thøring, fl adj. tør
+ -ing(e). “Det tørre sted”.
T ø rrin g e, Sv. *1330 Tyrinch, 1438 Tøringgæ. fl enten dyren. tyr eller adj. tør +
-ing(e). “Stedet med tyren(e)” eller “Det
tørre sted”.
T ø r sb ø l, Åb. 1543 Turszbull. fl snarest

mandsn. gida. Thürir, el bølle. “Thürirs
udflyttergård”.
T ø sb y , Vjl. 1524 Tøstby. fl mandsn. jysk
Tøste, gida. Tösti, el by. “Tøstes by”.
T å g eru d , O d.*ca. 1350Topærwth, * 1465
Thoberudt, ca. 1510 Togcrudh. fl
mandsn. gida. Töpi, el rud. “Töpis
rydning”.
T å n in g , Skb. *1234 Thøringh, *1248
Thøning, Thørningh, 1225-60 Thyrning.
fl subst. torn ‘tjørn’ + -ing(e). “Stedet
med tjørnene”.
I T å ru p , Od. og Sv. 1361 Thorpe (Sv.),
*1366-87 Torp (Od.). Subst. torp ‘udflytterbcbyggelsc’.
II T å ru p , Vjl. 1479 Torduph. fl mandsn.
gida. Thörth el. Thöri, el torp. “Thörths
el. Thöris udflytterbebyggelse”.
T å sin g e , Øhav. *1231 Thosland; lokalt
[to si]. Det stærkt omformede navn frem
træder nu som en -ing(e)-afledning takket
være bortfald af -1- og svækkelse af det
efterfølgende -a- i løbet af 1400-tallet. Den
derved fremkomne endelse -lænd, -lend
har haft så stærk lighed eller sammenfald
med endelsen -ing(e), der derefter har
sejret, sikkert ikke uden indflydelse fra det
gamle indbyggernavn tøsing. fl er af
omstridt oprindelse men må være et gida.
*thös, hvis -s- ikke er genitivsendelscn,
dels fordi andre gamle navne på -land ikke
danner sammensætning på denne måde
dels på grund af det gamle indbygger
navn. fl er sandsynligvis beslægtet med el
norsk fjordnavn Tosen og to gamle ånavne
i Bohuslen, hvis oprindelige form er J?osa
(på gammeldansk: Thösa), alle sandsyn
ligvis afledt af en rod med betydningen
‘smelte, tø’. *Thôs i Tåsinge kunne være
det oprindelige navn på Svendborgsund,
men andre navne ved dette bekræfter dog
ikke denne teori; el land. ?“Landområdet
ved Thös”.
T å stru p , Od. 1383 Thorstorp. fl mandsn.
gida. Thörir, el torp. “Thörirs udflytterbe
byggelse”.

U
U b b eru d , Od. * 1335 Vbbcruthæ, ca. 1510

U lk en d ru p , Od. 1506 Vlckendrop. fl

Vberud. fl mandsn. gida. Ubbi, el rud.
“Ubbis rydning”.
U b jerg, Tøn. *ca. 1325 Vbyergh. fl
muligvis adv. ud eller eventuelt det
oprindelige navn på Uge Bæk + Grønå,
gida. *Wika, se Uge. I begge tilfælde må
en klusil (t eller k) + vokal tidligt være
forsvundet foran efterleddets b-; el bjerg.
“Den ude (mod kysten) beliggende bak
ke” eller “Bakken ved åen W ika”.
U d b y, As. 1440 Wby. fl adv. ud, el by.
“Den ude (ved kysten) beliggende by”.
U e, V jl, se Uve.
U ge, Åb. *1279-83 Ukæ, 1436 Vkc.
Sandsynligvis det oprindelige navn på
Uge Bæk ( + Grønå), gida. *Wika, af
samme oprindelse og med samme lydud
vikling som i subst. uge (jfr. svensk vecka)
afen ordrod med betydningen ‘bøje, vige’.
Åens navn, der tillige indgår i marknavnet
Ugeholm ved Grøngård i Burkal sogn og
muligvis i sognenavnet Ubjerg, s.d., bety
der “Åen med bugtningerne”.
U g g e r sle v , Od. *1394 Ugersløw, 1425
Wgersløff. fl sandsynligvis mandsn. gida.
WTkar med samme udvikling af wi-, wïsom i uge (jfr. Uge ovf), el lev. WTkars
arvegods”.
U he, Vjl., se Uve.
U h re, Vjl. (to steder). *1329 Vræ (Brande
sogn), *1409 Were (Hover sogn). Subst.
gida. wara ‘udmark, udyrket areal’.
U lb ø lle, Sv. *1404 Ulbølle, 1470 Ulbyll.
fl dyren. ulv, el bølle. “Udflyttergården
med ulvene”.
U ld a l, Had. 1508 Wldall. fl dyren. ulv, el
dal. “Dalen med ulvene”.
U ld u m , Vjl. *ca. 1325 Wollum. fl subst.
gida. wall ‘slette’, el gida. hëm. “Bebyg
gelsen på sletten” eller navnet er dativ
flertal af subst. gida. wall ‘slette’. “ (På,
Ved) sletterne”.
U lk eb ø l, Als. 1245 Ulkcbølæ. fl mands(til)n. gida. Ulki, el bølle. “Ulkis udflyt
tergård”.

mands(til)n. gida. Ulki, el torp. “Ulkis
udflytterbcbyggelse”.
U lk in d , Vjl. 1512 Vlken. fl dyren. ulv, el
subst. kind, gida. kinn ‘bakkeskråning’.
“Bakkeskråningen med ulvene”.
U lk æ r, Vjl. 1488 Vlker. fl dy ren. ulv, el
kær. “Kæret med ulvene”.
U lle r s le v , Sv. *1320 Vlwersleff, 1423
WluersløfT. fl mandsn. gida. Ulvar, el lev.
“Ulvars arvegods”.
I U lleru p , Od., Vjl. (to steder), Ab. 1291
Vgalthorp (Vjl., ved Fredericia), *1324
Wllethorpe (Od.), *ca. 1325 Vghælthorp
(Give sogn), *1352 Ugelthorp (Åb.). fl
fuglen, ugle, el torp. “Udflytterbebyggel
sen med uglerne”.
II U lleru p , T øn. 1293 Uldrop. fl mandsn.
gida. Ulli, el torp. “Ullis udflytterbebyg
gelse” .
U lr ik s h o lm , Od. (hgd.). 1645 Uldrikholm. Navngivet efter Ulrik Christian
Gyldenløve, der 1645 overtog herregår
den, el holm ; se herregårdsnavne.
U lstru p , Tøn. *1492 Wlstrup. fl mandsn.
U lf eller dyren. ulv, el torp. “Ulfs
udflytterbcbyggelse” eller “Udflytterbe
byggelsen med ulvene”.
U lta n g , Had. *ca. 1400 Wltang. fl dyren.
ulv, el tange. “Landtangen med ulvene”,
-u m . De stednavne der i nutiden ender på
-um har en dobbelt oprindelse, idet de
enten oprindelig har endt på gida. hëm,
s.d., eller på -um. I sidste tilfælde er de
egentlig gamle bøjningsformer, s.d., af
navneord, da -um er den gamle endelse i
dativ flertal. I mange tilfælde er det ikke
muligt at afgøre, hvilken af de to oprindel
ser der ligger bag nuværende navne på
-um.
-und. Afledningselementet -und der fore
kommer i temmelig få men gamle navne,
betegner at lokaliteten er forsynet med det
som betegnes af det afledte ord eller ords
rod. -und er nu som regel ændret til -ind
eller er i endnu højere grad smeltet
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sammen med førsteleddet som i f.cks. Elbo
herred.
U n d eru p , Skb. 1345 Wndorp. fl mandsn.
gida. Un(n)i, el torp. “Un(n)is udflytterbebyggelse”.
-ung. Som nævnt under -ing(e) har en del
af nutidens navne på -ing(e) en oprindelig
form på -ung som forudsætning. Dette
fremgår i enkelte tilfælde direkte af
overleveringen, se Jelling, men må i de
Heste tilfælde sluttes indirekte af at det
første leds vokal ikke er blevet påvirket
(omlydt) af noget efterfølgende i, se f.eks.
Kolding. Afledningselementet har øjen
synlig samme funktioner og frcmtrædelscsmuligheder som -ing(e).
U re, Esb. *1452 Vre, 1508 Wræ. Snarest
subst. gida. wara ‘udyrket areal, udm ark’.
U rlev, Vjl. *1388 Wrløff, 1458 VrløfT. fl
mandsn. gida. *Uri, el lev. “Uris arve
gods”.
U rn eh oved , Åb. *ca. 1200 (Saxo) Urnicæ
contionis (latinsk genitiv), *1279-83 U r
næ, 1393 Urenhøvede. Navnet har oprin
delig betegnet en skov i Bjoldcrup sogn,
men kendes nu som navn på det sted, hvor
landstinget (latin : contio) i Sønderjylland
holdtes i middelalderen. Navnet er en
afledning med -n af roden gida. *ur-, ur
nordisk *wur-, der med anden vokal
indgår i subst. gida. wara ‘udyrket areal,
udm ark’, el hoved er en sekundær tilføjelse
betegnende et terrænfremspring.
I U rup, Esb., Skb. (hgd.). *1448 Vrup
(Skb.), 1480 Wrup (Esb.). fl mandsn.
gida. *Uvi cl. *Ughi eller subst. gida.
wara ‘udyrket areal, udm ark’, el torp.

“Uvis cl. Ughis udflytterbebyggelse” eller
“Udflytterbebyggelsen på det udyrkede
areal”.
II U ru p , Od. 1458 Wrop, 1470 Wthrøppæ.
fl formentlig adv. ud(e). el torp. “Den
ude beliggende udflytterbcbyggelsc”.
Navnet sigter til beliggenheden ved Urupdam i sognets sydlige udkant.
U ssin g g å r d , Vjl. (hgd.). *1491 Wordingh, *1492 Voxsing, 1594 Vussing.
Navnet må være fejlagtigt gengivet i den
sent afskrevne 1491-form. fl subst. voks +
-ung. “Stedet hvor der indsamles voks” ; el
gård, se herregårdsnavne.
I U stru p , Had. *ca. 1400 Ustorp, 1460
Wstorp. fl mandsn. gida. Ugot, el torp.
“Ugots udflytterbcbyggelsc”.
II U stru p , Skb. her? 1313-ca. 1320
Urchistorp, *1373 Vstrup, 1506 Vstrwp.
Det er tvivlsomt om den ældste form hører
til her. Er dette tilfældet, forstås udvik
lingen lettest, hvis den ældste forms -cantages for at være fejl for -t-, en
fejlskrivning der oftere forekommer i
gamle håndskrifter, men forleddet er
under alle omstændigheder uvist, el torp.
III U stru p , Vjl. 1477 Wrstrop. fl er
muligvis det samme uvisse som i (II)
Ustrup men kunne også være mandsn.
gida. *Ur, el torp. ?“Urs udflytterbebyggclse”.
U th, Vjl. *1492 Voed, 1495 Wodh. Navnet
er muligvis sammensat med som fl adj.
våd, el gida. with. ?“Den våde skov”. Jfr.
Barrit i samme herred.
U ve, Vjl. *1475 Wue, 1500 Wc; [u ].
Navnets oprindelse er uvis.

V
vad. O rdet vad der sproghistorisk hænger

sammen med ord der betyder ‘gå, trænge
frem’, bruges i stednavne som i sproget
iøvrigt om en passage af et vandløb, hvor
der ikke er bro, men hvor de passerende
må gå direkte gennem vandet, eventuelt
ved at træde på delvis tørre sten. Af ordet
vad eller roden i det og det tilhørende
verbum vade er afledt ordet vejle, s.d.
V a d eh a v et, Esb. og Tøn. Navn fra dette
århundrede på området mellem Jyllands
vestkyst og Skallingen, Fanø, Mandø og
Rømø. fl subst. vad(d)e ‘havområde der
er (næsten) tørt ved ebbe’, el subst. hav.
“Havområdet som er tørt ved ebbetid”.
Illustr. side 143.
V a ld e m a r s s lo t, Øhav. (hgd.). Slot byg
get 1639-43 til Christian IV ’s søn Valde
mar.
V a m d ru p , Esb. *1280, *ca. 1325 Wamthorp. fl muligvis tiln. gida. *Wambi
men dog snarere det tilsvarende subst.
vom, der kan bruges om markante hulnin
ger og søer og her kunne være anvendt om
eller som navn på den nuværende Bøn
strup Sø, der tidligere vist nok har strakt
sig længere vestpå rundt om Vamdrupgård, el torp. “Udflytterbebyggelsen ved
vommen/søen Vom”.
v a n d d ra g sn a v n e. I nutidens Danmark
har de allerfleste søer og åer navne der
ender på -sø, -å, -bæk eller andre ord der
betegner det de er. Danmark har dog i
lighed med de øvrige europæiske lande
haft et system af egne, ofte meget gamle
navne på søer og åer, men de er gået tabt i
løbet af vikingetid og middelalder, således
at kun de allersidste rester havde liv i
århundrederne derefter. De kan dog
hyppigt genfindes, fordi de indgår i
søens/åens nuværende navn eller i navne
ved eller langs vanddraget. Gudenå har
således, endda ret langt op i tiden heddet
Guden, Arreskov ligger ved en sø, der
oprindelig har heddet Arwi og Havervad
ligger ved Åbølling Bæk, der oprindelig

har heddet Hafra. Eksempler på direkte
videreførelse af oprindelige vanddrags
navne som bebyggelsesnavne findes i bl.a.
Fangel og Uge. Danmarks sø- og ånavne
er under udgivelse i værket Danske sø- og
ånavne.
V a n d el, Vjl. 1394 V and[al], 1542 V an
deil. Snarest det oprindelige navn på
Vandel Bæk-Grindsted Å, afledt med -al
eller -ul enten af et med verbet vende
nærtbeslægtet urn. *wand- eller af subst.
gida. wand ‘stok, kæp’. Enten “Åen der
drejer” om knækket rundt om Åst nord for
Vandel by, eller “Den stokformedc (dvs.
lige) å” sigtende til forløbet efter knækket
langs Vandel bymarks nordgrænse.
V a n d lin g , Had. *1397 Wani[n]gcmarke,
*efter 1397 Wandling, *1423 Wanninghe,
1541 W andlingk; lokalt [vanjing]. Den
lokale udtale, der svarer til to af de ældre
former, repræsenterer sikkert navnets
oprindelige form. Subst. vanding kendes
kun fra Øerne, men der er intet til hinder
for, at der her foreligger en tilsvarende
navneafledning af subst. vand + -ung.
“Stedet med, ved vandet”. Formen med
-1- kan ikke begrundes, men en tilsvarende
udsporing forekommer ved Ribe i m ark
navnet Vandlingcrne, som vist nok mod
svares af “Vandrich Agre” i markbogen
1683.
van g. Dette ord hvis grundbetydning er
‘krumning, bøjning’ har i topografisk
sammenhæng to betydninger i dansk.
Nærmest grundbetydningen står betyd
ningen ‘indhegning’, der både kan dække
indhegnet skov og indhegninger til dyr
eller afgrøder. Af den sidste mulighed har
udviklet sig den mere udspecialiserede,
dyrkningstekniske anvendelse om de dele
(normalt to eller tre) som en landsbys
jorder i fællesskabets tid var inddelt i, og
som omfattede en lang række mindre
dyrkningsenheder (åse eller i Jylland ofte :
fald). En afledning til ordet vang er
vænge, der egentlig betyder ‘område der
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Vedsted sogn sydvest fo r Hader
slev rummer a f større bevoksnin
ger nu kun Hytterkobbel, men de
gamle bebyggelsesnavne vidner
om massiv skovdækning. Ord
som betyder skov indgår i
Høgelund, Arnitlund, Vedsted,
Vedbøl og Skovby. Udsnit a f
Geodætisk Instituts General
slabskort II, 1:100 000, sydlige
J ylla n d og Fyn. Copyright
(gengivet i H l str.).

minder om en vang’, idet det var afgrænset
som en vang og havde forskellige særfor
mål, f.eks. som indhegning til dyr eller
indhegnet skov.
V a n tin g e, Sv. 1418 Wontinggæ. Sandsyn
ligvis det oprindelige navn på åen syd for
byen, identisk med subst. gida. *wanting
‘mangel’, sigtende til ringe vandføring
eller fiskemangel ; jfr. Findinge med ill.
V ard e, Esb. (kbst.). *1231, 1291 Warwith.
fl snarest subst. gida. wara ‘udyrket areal,
udm ark’ eller - men mindre sandsynligt et tilsvarende subst. med betydningen
‘strand’, el gida. with. “Skoven ved
udm arken” eller “Skoven som er ud
mark”. Betydningsmuligheden ‘udm ark’
bør foretrækkes på grund af navnet Orten,
s.d., lidt nord for Varde.
V a rm a rk , Had. *1529 W armark, 1564
Wardefelt, 1585 Vormarcke. fl subst.
gida. wara ‘udyrket areal, udm ark’, el
mark. “Den udyrkede (ud-)mark”.
V a r m in g , Tøn. 1317 Warmhøgh, 1433
Warmyngh. fl det oprindelige navn på
Varming Sø, gida. *Warmi “Den varm e”,
el høj, der senere er omtydet til -ing(e).
“Højen ved søen W armi”.
V arn æ s, Åb. *1231 Warnæs. fl subst.
gida. wara ‘udyrket areal, udm ark’, el
næs. “Næsset med udmarken”.
V ed b y, Od. 1387 Wytby. fl subst. gida.
with ‘skov’, el by. “Byen i, ved skoven”.
V ed b øl, Had. 1289 Withbol. fl subst.
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gida. with ‘skov’, el bølle. “U dflyttergår
den i, ved skoven” ; jfr. Vedsted og illustr.
ovenfor.
W ed ellsb o rg , As. (hgd.). Herregård og
grevskab oprettet 1672 af Frederik greve
Wedell, el borg', se herregårdsnavne.
V e d elsh a v e, As. Gårde udflyttet fra Båring omkring 1790, opkaldt efter Jacob
Wedel, ejer af Kærsgård i nabosognet
Brenderup.
V ed slet, Skb. *1391 Wedslett, 1405 Wetzslæt. fl subst. gida. with ‘skov’, el slet
‘rydning’. “Rydningen i skoven”.
V ed sted , Had. 1456 Wytsee, 1462 Witze,
1474 Hwissø. fl subst. gida. with ‘skov’, el
sø senere omtydet til sted. “Skovsøen”.
V ed to fte, As. *1345 Witoffte, 1421 Witottæ, 1429 WettofTthæ. fl sandsynligvis
subst. gida. with ‘skov’, el toft. “Bebyggel
sesarealerne i, ved skoven”.
V eflin g e, Od. *1329 Vefflenge, 1390
Wiflingæ. fl snarest subst. gida. *wivil
‘orm, bille’ + -ing(e). ?“Stedet med
billerne”.
V ejbæ k, Åb. *1445-50 Wytbeck, 1472
Weytbeke. fl subst. gida. with ‘skov’, el
bæk. “Bækken ved, i skoven”.
V ejen, Esb. *1280 Wægnæ, *ca. 1325
Weghn, 1479 Weghne. Flertal af subst.
gida. wæghn ‘vej’, nu kun kendt i
forbindelsen ‘på ens vegne’. “Vejene”
sigter til Vejens beliggenhed i krydset
mellem den nord-syd-gående hærvej over

Vadehavet (se side 141) er som navn a f ny dato, men tidevandsbevægelsen har altid givet mulighed fo r , at det ß a d e
område ud fo r Sydvestjylland ved ebbetid har kunnet gennemvådes eller som i nutiden ved Mandø gennemkøres med
højhjulede motorkøretøjer. (Foto: Ellen Thoby.)

Skodborg og den øst-vest-gående lande
vej, nuværende hovedvej 1.
V ejers, Esb. *1443 Wedersø, 1553 Wedersøø. fl mandsn. gida. W ithar, el høj.
“Withars høj”.
V ejlb y, As. og Vjl. *1295 Wæthælby (As.),
*ca. 1325 Wæthælby (Vjl.). fl subst. vejle
‘vadested’, el by. “Byen ved vadestedet”.
v ejle. Dette ord er beslægtet med, måske
ligefrem afledt af ordet vad og betyder
øjensynlig det samme, ‘vadested’. Ordet
der sproghistorisk repræsenterer et sam
menfald af en hankønsform og en hun
kønsform er i gamle stednavne hyppigere
end det uafledte vad, især som forled og
usammensat som i købstadsnavnet Vejle.
Også som efterled optræder ordet, men
det kan da have udviklet sig til -ild,
hvorved det vil kunne forveksles med
afledningsendelsen -ild(i) og ofte også
-ald(i) samt med subst. væld.
I V ejle, Vjl. (kbst.). *1200-tallet Wæthlæ,
1293 Wæthæl. Subst. vejle ‘vadested’.
II V ejle, Sv. *1351 Wetelcue, 1477 Wedeloff. fl mandsn. gida. Wïthi, el lev.
“Wïthis arvegods”.
V ejru p , As., Esb., Od. 1310-22 W ithrup
(Esb.), 1489 Wecrop (As.), ca. 1510
Veroppc (Od.), fl subst. gida. with ‘skov’,

el torp. “Udflytterbebyggelsen i, ved
skoven”.
V ejru p g å rd , Od. (hgd.). *ca. 1300 Ve
torp, 1437 Wethorp. fl subst. gida. with,
el torp. “Udflytterbebyggelsen i, ved
skoven”. e l gård, se herregårdsnavne.
I V ejstru p , Had. *1231 Wisænthorp, 1440
Wisdrope. fl snarest adj. vissen eller
eventuelt et deraf dannet stednavn. I så
fald snarest gida. *Wisni anvendt som
sønavn om Gammelmose nord for sogne
kirken; el torp. “Den visne udflytterbe
byggelse” eller “Udflytterbebyggelsen
ved søen Wisni”.
II V ejstru p , Sv. *1372 Wixtorp, 1437
Wigstrop. fl mandsn. gida. Wïgh, el torp.
“Wïghs udflytterbebyggelse”.
V ejstru p rø d , Had. *1480-1500 Wisdorperrodh, 1524 Rodt. Subst. rud ‘rydning’,
hvortil meget hyppigt er føjet sognets
navn Vejstrup, s.d., til adskillelse fra bl.a.
Frøruprød.
V eld b æ k , Esb. 1485 Welbeck. fl subst.
væld ‘kilde’, el bak. “Den fremvældende
bæk”.
V eller u p , Had. her? *1196 Wethlæthorp,
* 1345 Welderup. fl subst. vejle ‘vadested’,
el torp. “Udflytterbebyggelsen ved vade
stedet”.
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Udsnit a f håndskriftet Ribe Oldemoderfr a 1291 med den problematiske fo rm a f navnet Vester indrammet t.h. iførste
spalte.

V ellin g , Skb. 1407? Wællyng. FLadj. gida.

V ern in g e, Od. 1383 Wærninghæ. fl enten

wal ‘rund’ eller det beslægtede subst. gida.
wal ‘rund stok, kæp’ + -ing(e). “Det
runde sted” eller “Stedet med de runde
kæppe”. Jfr. Lille og Store Velling.
V e llin g e, Od. *1391 Hvelvingæ, 1435
Hwællingæ. fl subst. gida. hwalf ‘hvæl
ving’ + -ing(e). “Stedet med det hvælve
de terræn”.
V e m m e n æ s, Øhav. * 1200-tallet Wymunde næs. fl mandsn. gida. Wïmund el.
*Wïghmund, el næs. “WT(gh)munds
næs”.
V em m in g b u n d , Ab. 1649 Wemming
bondt. Det til grund liggende navn,
Vemming, er sandsynligvis bugtens oprin
delige navn med som fl subst. gida.
*hwam ‘lille dal’ 4- -ing(e). Til bugtens
navn, der betyder “Den lille dal” er føjet
subst. bund sigtende til bugtens inderste,
nu tørlagte del.
V en d s h erred , As. *1231 Vvændæslætheret, 1348 Wenzlethereth. Forleddet i
herredsnavnet er det oprindelige navn på
en større eller mindre del af det nuværen
de herred. Dets fl er snarest det oprindeli
ge navn på (den nordlige del af) Lillebælt,
gida. *Wændil eller *Wændi, begge afledt
af roden i urnordisk *wand-, der er nært
beslægtet med verbet vende. Farvandets
oprindelige navn har da betydet “Den der
vender sig, snor sig”, el slet ‘rydning’.
Områdets navn betyder da “Rydningen
ved farvandet W ændi(l)” ; jfr. herred og i
bd. 2 navnet Vendsyssel.
V en g, Skb. *ca. 1150 Weng, 1492 Wengh.
Subst. gida. *wæng eller en tilsvarende
stednavnedannelse *Wæng, nært beslæg
tet med ordet vang. Navnet kan betyde
“ (Om rådet med) indhegningen”.
V e n n e m o se , Tøn. *1482 Wenemosse. fl
planten, hvene, el mose. “Mosen hvor der
vokser hvene”.

subst. gida. *warn ‘udyrket areal, ud
m ark’ eller det oprindelige navn på
Holmehave Bæk, gida. *Wærn, afledt af
en rod der betyder ‘vand, regn’ + -ing(e).
For den første mulighed kunne tale
naturnavnene K all Orrens Enge og Tissle
Ornens Enge (begge 1682), der kunne
indeholde den normale udviklingsform
*orn af gida. *warn. “Stedet ved åen
W ærn” eller - lidt sandsynligere - “Stedet
i udm arken”.
V e r st, Esb. *ca. 1325 Wyrsteth. fl snarest
subst. gida. *wirt ‘ugæret malt, øl’, el sted.
“Bebyggelsesstedet med (godt, dårligt,
meget o.l.) øl”. Jfr. Ølsted.
V e ssø , Skb. 1584 Viis Sø. fl subst. gida.
*wis ‘eng’, el sø . “Søen ved engen”.
V e stb ir k og Ø stb irk , Skb. *1267 Byærkæ, 1345 Byørkye. Træn. gida. *biark
‘birk’ i flertal eller eventuelt en afledning
deraf. Siden 1400-tallet skelnes der mel
lem to selvstændige bebyggelser Vestbirk
og Østbirk.
V e ste r , Vjl. 1291 Wæstær[?]h, *1461
Vester sogen. Formen fra 1461 (afskrevet
1558) og alle yngre former, herunder den
optegnede udtale [æ 'væster 'såw’n] opfat
ter navnet som “Det vestre sogn” svarende
til navne som Gammelsogn og Nysogn, se
Dansk Stednavneleksikon bd. 2. Den
ældste form, se ill., volder dog problemer.
Den har været læst som Wæstærth og
tolket som subst. gida. withstorth ‘ung
skov’, men den lange bølgestreg til venstre
fra h’ets top må være et forkortelsestegn,
rimeligvis det der normalt anvendes for
-ar-, og -th kan lige så vel læses som -ch.
Tilsammen må der således stå -arch eller
-arth. Da skriveren har været omhyggelig
med at overholde spalternes højremargen
- linien nedenunder er en senere tilføjelse
- kunne -arch stå for -march, idet m ofte er
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M ens Bovbjerg længst i nord på
kortet (Bowensberg) har til
trukket sig de ß e ste gamle
kortlæggeres
opmærksomhed,
har det knebet med Jyllands
vestligste pynt og det fa rlig e rev
derudfor. På kortet herfra 1595
anes navnet “Den R e e ff horn” i
den flo tte R-bue fr a

[Oceanus]

navnet

Germanicus.

Det udenlandske kort har også
få e t blandet de vestjyske byer
grundigt sammen. Doodeberch
inden fo r Hornsrev er Døde
mandsbjerg ved Blåvandshuk,
Londenis er Lundenæs ved
Skjern, og Starnow må være en
sammenblanding a f Skjern Å og
Stored, der jo løber gennem
Holstebro lidt længere mod øst.
Syd fo r Dødemandsbjerg er
Suurzy det nu nedlagte udskib
ningssted Sønderside ved Ho
Bugt.

erstattet af en forkortelscsstreg. I dette
tilfælde da den streg der angiver -ar-.
Vanskeligheden ved denne forklaring er
dog, at ordet mark og værdiangivelsen
mark som ikke kan komme på tale her på
grund af manglende bøjningsendelse, al
tid skrives med m-. Nylæsningen af den
ældste form giver således ikke mulighed
for nogen tolkning af sognets oprindelige
navn. Når sognet derimod senere altid
hedder blot Vester sogn, skyldes det
sikkert indflydelse fra navnet på nabosog
net Øster Nykirke.
V e ste r b y , Lang., Od., Vjl. m.fl. *1410
Westerby (Od., Grindløse sogn), fl adj.
eller adv. vester, el by. “Den vestlige by”.
Byen i Grindløse sogn er navngivet i
forhold til Klinte kirke.
V esterb æ k , Tøn. 1291 Wæstærbæch. fl
adj. eller adv. vester, el bæk. “Den vestlige
bæk”.
V e s te r E gen se, Od. *1394 Egnesse, 1409
Eghens. fl træn. eg, el næs. “Næsset med
egetræerne”. Vester adskiller i 1400-tallet
og nu navnet fra Øster Egense.
V e ste r G a sse og Ø s te r G a sse, Tøn. ca.
1300 Gashøg, 1314 Gasi. fl der også
indgår i Gesing, s.d., er subst. gida. *gas
‘gab, kløft’, her sigtende til Røgelstrømdalen, el høj. “Højen(e) ved gabet”. Siden
10

omkring år 1500 skelnes der mellem
Vester og Øster Gasse.
V e ste r h a v e t. *ca. 1200 (Saxo) Occiden
talis Oceanus (latin), 1332 Westerhaf
(nedertysk), 1475 Westersyø. Havet vest
for Danmark. Formen hos Saxo svarer
ordret til den moderne danske, men ordet
sø bliver først gradvis efter middelalderen
erstattet af hav. Vesterhavet bruges nu
normalt kun om vandet nærmest Jyllands
vestkyst, mens hele havområdet mellem
Danmark og England betegnes Nordsøen,
et navn der er enerådende i søfartskredse ;
jfr. Blanke Hans.
V e ste r h e d e , Esb. Ny by grundlagt i 1800tallct på heden vest for Hejnsvig.
V e ste r H o rn e h e r r e d og Ø s te r H o rn e
h erred , Esb. samt i Ringkøbing amt
Nørre Horne herred. *1231 Hornsheret.
fl er et områdenavn Horn, identisk med
subst. horn, der i stednavne meget ofte
bruges om fremspring og pynter. Her
sigter navnet til det mest markante
fremspring i området, Jyllands vestligste
punkt, Blåvandshuk med det derudenfor
liggende Hornsrev. Først i ny tid skelnes
der mellem Nørre Horne herred, Vester
Horne herred og Øster Horne herred, idet
herrederne i ældre tid blot kaldes Nørreherred, Vcstcrhcrred og Østcrherred. Sog-
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nebyen Horne i Øster Horne herred har
været tingsted en tid i dette herred, men
det er ikke sandsynligt, at det er en
lokalitet her, der har givet navn til de tre
herreders område.
V e ste r H æ sin ge, Sv. her? omkr. 1329
Heszinge, 1453 Wcstre Hæsinge. fl adj.
hæs, formentlig da i en ældre betydning
‘tør’ eller adj. gida. *has ‘grå’ eller subst.
h a s ‘(midlertidigt) gærde, skel’ + -ing(e).
“Det tørre sted”, “Det grå sted” eller
“Stedet ved gærdet”. Vester adskiller
navnet fra Øster Hæsinge.
V e ste r H ø jst og Ø s te r H ø jst, Tøn.
* 1298 Høxet, 1436 Huxstede. fl kan være
adj. eller subst. høj, men da ingen af disse
ord passer særlig godt på forholdene ved
byerne, er fl snarest fuglen, høg, el subst.
gida. *sæta ‘opholdssted’. “Opholdsstedet
med høgene”. Der skelnes siden 1300tallet mellem Vester og Øster Højst.
V e ste r K æ rby, Od. her? *1231 Kyarby,
1383 Kæræby. fl subst. kær, el by. “Byen
ved kæret”. Vester adskiller siden 1600tallct navnet fra Fraugde Kærby og Over
Kær by.
V e ste r L in d et og Ø s te r L in d et, Had.
*ca. 1325 Lynwy, 1431 Linwyt. fl træn.
lind, el gida. with. “Lindeskoven”. Der
skelnes siden 1400-tallet mellem Vester og
Øster Lindet.
V e ste r lu n d , Vjl. *1419 Vester Lundt. fl
sognenavnet Vester, s.d., el lund. “Den
lille skov ved Vester”.
I V e ste r N eb el, Esb. 1310 Ny bæl, 1314
Syndærnybæl. fl adj. ny, el bølle “Den
nye udflyttergård” eller et tilsvarende
subst. gida. *nybøli ‘ny udflyttergård’.
Sønder adskiller i 1300- og 1400-tallet
navnet fra det nuværende Nørre Nebel,
mens ‘vester’ der kun kendes i nutiden,
adskiller navnet fra Nebel i Vorbassc sogn.
Se illustr. ved artiklen Nebel.
II V e ste r N eb el, Vjl. *1231 Nybøl, *ca.
1325 Nybæl. fl adj. ny, el bølle “Den nye
udflyttergård” eller et tilsvarende subst.
gida. *nybøli ‘ny udflyttergård’. Vester
adskiller i nutiden navnet fra Tavlov
Nebel. Se ill. ved artiklen Nebel.
V e ste r N y k irk e, Esb. 1291 Nykirki. fl
adj. ny, el kirke. “Den nye kirke” . Det
vides ikke om navnet sigter til at sognet er
nyere end de øvrige i nabolaget, eller om
navnet sigter til flytning og nybygning af
sognekirken. Den nuværende kirke er fra
1100-1200-tallet. Vester adskiller i nuti
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den navnet fra Øster Nykirke i Vejle amt.
V e ste r S k ern in g e og Ø ste r S k ern in g e,

Sv. *1372 Skerninge, 1418 Schærninggæ.
Det oprindelige navn på Syltemade Å,
gida. *Skærning, hvis fl er subst. skarn +
-ing(e), “Den snavsede”. Til åens navn er
sandsynligvis som lokalitctsangivclsc føjet
afledningsendelsen -ia, s.d., “Stedet ved
åen Skærning”. Der skelnes siden 1400tallet mellem Vester og Øster Skerninge.
V e ste r S taru p , Esb. ca. 1290 Stathorp. fl
et af to subst. gida. stath ‘bebyggelsessted’
(se sted) eller ‘landingssted’, el torp.
“Udflytterbcbyggelsen på, fra bebyggelsesstedet” eller “Udflytterbebyggelsen
ved landingsstedet” . I sidste fald da
sigtende til en landingsplads ved Holme
Å. Vester adskiller i middelalderen og i
nutiden af og til navnet fra Øster Starup
mellem Vejle og Kolding.
V e ste r T erp , Tøn. *1479, 1548 Terpe.
Subst. torp ‘udflytterbebyggelse’. Vester
adskiller siden 1600-tallet navnet fra
Øster Terp.
V e ste r V e d ste d og Ø s te r V ed sted , Tøn.
*1230-45 Withstedt, 1288 Osterwitstæth,
1291 Wæstærwithæstath. fl mandsn.
gida. WTthi, el sted. “Wïthis bebyggelsessted”.
V e ste r V r ø g u m og Ø s te r V rø g u m , Esb.
1462 Wrøghum. fl muligvis adj. gida.
*wrëk ‘krum’, el gida. hëm. ?“Den krum
me bebyggelse”. Der skelnes siden 1600tallet mellem Vester og Øster Vrøgum.
V e ste r Ø ru m , Vjl. *1454 Ørum, 1475
Ørom. fl subst. gida. ør ‘grus’ (jfr. ør(e)),
el gida. hëm. “Bebyggelsen på, ved, med
gruset”. Vester adskiller siden 1500-tallet
navnet fra Ørum øst for Vejle.
V e ste r Åby, Sv. her? 1304 Aby, 1419 Aby.
fl subst. å, el by. “Byen ved åen”
(Hundstrup Å). Vester adskiller siden
1700-tallct navnet fra Øster Aby.
V e ste r Å b ø llin g , Tøn. *1513 Obeling. fl
subst. å, el bølling. “Udflyttergården ved
åen” (Åbølling Bæk). Vester adskiller
siden 1600-tallet navnet fra Øster Åbøl
ling.
V ib ek e, Esb. Bebyggelse oprettet 1771 og
opkaldt efter Vibeke Wöldike, gift med
ejeren af gården Visselbjcrg, på hvis jord
byen er anlagt.
V iby, As. og Od. *ca. 1300-35, 1430 Viby
(Od.), 1447 Wiby (As.), fl subst. gida.
*wï ‘(hedensk) helligdom, vi’, el by.
“Byen ved den hedenske helligdom”.

V ib øge, Als. 1245 Wibøki. fl subst. glda.

*wT ‘(hedensk) helligdom, vi’, el subst.
glda. *bøki ‘bøgebevoksning’. “Bøgebe
voksningen med den hedenske hellig
dom ”.
V id å, Tøn. (å). 1240 Withæ a. fl adj. vid,
el å. “Den brede å ”. Jfr. Lille Emmerske.
V iern e, Od. *1479 Wiernne, 1492 Virn,
Virne. Muligvis det oprindelige navn på
Vierne Mose, tidligere en sø, glda. * Wïrn,
afledt af stammen *wïr ‘krum’ og med
betydningen “Den krumme (sø)”.
v ig. Dette ords betydning har i ældre dansk
foruden den nu kendte ‘krumning på
kystlinien der danner en havarm som er
smallere end en bugt og bredere end en
fjord’ været mere almen ‘krumning, bøj
ning’ også om knæk på veje og vandløb,
jfr. Fuglevig og Solvig. Efterleddets -k
(glda. wïk) er bevaret i enkelte nørrejyske
navne, jfr. Ydcrik, men normalt har ordet
nu formen -vig, jfr. dog Svanninge.
V ig e lsø , Od. *1200-tallet Wigælsø, ca.
1510 Wigclsø; lokalt [ve’gelsø’]. fl sand
synligvis mandsn. glda. *Wïgh gîs 1, el ø.
“Wïghgïsls o”.
V ig e r sle v , Od. *1200-50 Wiiszløff, 1387
Wyslæf, 1390 Wixløf. fl snarest mandsn.
glda. Wïgh, el lev. “Wïghs arvegods”.
V ille b ø l, Tøn. 1481 Vildebyl. fl mandsn.
glda. Willi, el bølle. “Willis udflyttergård”.
V ille s to fte , Od. *1374 Villistofte, 1475
Wildistoflthc. fl mandsn. glda. *Willar,
el toft. “Willars bebyggelsesarealer”.
W illia m sb o r g , Vjl. (hgd.). Navngivet
1775 efter ejeren William Halling, el borg,
se herregårdsnavne.
V illu m str u p , Sv. 1365 Wiliumstorp. fl
mandsn. Villum (Vilhelm), el torp. “Villums udflytterbebyggelse”.
V ilsb æ k , Åb. *1231 Wiuælsbæc. fl enten
mandsn. glda. Wivil eller det tilsvarende
subst. glda. *wivil ‘orm, bille’, el bæk.
“Wivils bæk” eller “Bækken med biller
ne”.
V ils le v , Esb. *1231 Wilslef. fl mandsn.
glda. Wil, el lev. “Wils arvegods”.
V ils tr u p , Had. *1231 Wilstorp. fl
mandsn. glda. Wil, el torp. “Wils udflytterbebyggclse”.
v in , w in . I nogle få, navnlig nørrejyske
navne kan subst. glda. *win ‘eng’ antages
at indgå. O rdet er ikke selvstændigt
overleveret i dansk men er velkendt i
svensk og norsk, og intet taler form, at det
](»•

kun skulle være repræsenteret dér. O rdet
kendes i de nordiske sprog kun som
stednavneled, og navnene må derfor være
af betragtelig alder. Allerede i middelal
derlige former af de mange norske og
svenske navne, der indeholder ordet, har
dette mistet sit v- (w-), og det er derfor
ikke underligt, at det er forbundet med
store vanskeligheder at erkende dets
forekomst. O rdet antages her at indgå i
navnene Gesten og Træden.
V in d eb a lle, Øhav. 1533 Windeballi. fl
folkenavnet vender, el balle. “Vendernes
landsbyafdeling” (nemlig af Tranderup).
V in d eb y , Lang. og Øhav. 1455 Windeby
(Lang.), 1537 Vindeby (Øhav., Tåsinge).
fl folkenavnet vender, el by. “Vendernes
by”.
V in d elev , Vjl. *ca. 1325 Wenderløøf. fl
muligvis det oprindelige navn på Fløj
strup Bæk, glda. *Wænd, afledt af roden
urnordisk *wand-, beslægtet med verbet
vende og repræsenteret i flere vanddrags
navne, jfr. Vandel og Vends herred ; el lev.
?“Arvegodset ved åen Wænd”.
V in d elto rp , Lang. 1328 Windorp, 1472
W indethorpp. fl hvis -1- er uoprindeligt,
er folkenavnet vender, el torp. “Vendernes
udflytterbebyggclse”.
V in d in g , Skb. og Vjl. *ca. 1325 Winningh
(Vjl.), 1407? Uynnyndh (Skb.). Subst.
glda. *winning ‘arbejde’, her vel i betyd
ningen ‘opdyrkning’.
V in d in g e, Sv. *ca. 1186 Winningha,
*1231 Vvinnyngheret. Snarest subst.
glda. *winning ‘arbejde’, her vel i betyd
ningen ‘opdyrkning’. Den ældste form
dækker over navnet Vindinge A, mens
herredet har navn efter landsbyen; jfr.
Refs Vindinge.
V in g ste d , Vjl. 1387 Vingstæth. fl subst.
glda. *wing ‘krumning’, el sted. “Bebyg
gelsesstedet ved krumningen” (på Vejle
Å).
V in ten , Skb. 1488 Venthen. fl snarest
subst. vind, el tun. “Den vindudsatte
indhegning”.
V in u m , Tøn. 1420 W ynum; lokalt [vfnem]. Både udtalen og alle overleverede
skrivemåder tyder på, at fl har oprinde
ligt langt i. Det kan derfor ikke være subst.
glda. *win ‘eng’, der har kort i, og det
indlånte subst. vin (drik, plante) kommer
næppe på tale som forled til el glda. hëm.
Navnet må anses for uforklaret.
V irk lu n d , Skb. ca. 1270, ca. 1500 Wirk-
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lang. Det første led, gida. wirki ‘befæst
ning’, er sandsynligvis en tilføjelse til et
oprindeligt navn på Thorsø, gida. *Lang
“Den Lange”, adskillende dette fra et
andet sønavn *Lang, enten om Salten
Langsø eller Silkeborg Langsø. I 1600tallet indtræder ændringen til -lund, og
navnet opfattes nu som et almindeligt
sammensat stednavn.
V irrin g , Skb. *1311 Werringh, 1573
W erring; lokalt [væreng]. fl kan være en
af to fællesgcrmanske ordrødder *verz‘forvirrc’ eller ‘høj’ + -ing(e). Måske
snarest ?“Det høje sted”.
V isb jerg , Tøn. *1342 Wiisbierg, 1512
Wisbcr. fl subst. gida. *wïs ‘sump’, el
bjerg. “Bakken ved sumpen”.
V isb y , Tøn. *1278 Wysteby, *1283 Wisteby, 1305 Wisby. fl subst. gida. *wist
‘opholdssted, bolig’, el by. “Byen med
opholdsstedet” eller “Byen som er et
(særligt) opholdssted”.
V is h erred , Åb. *1231 Vviz hæreth. Af det
oprindelige Vis herred hører nu kun Bov
sogn til Danmark, og dette er lagt under
Lundtoft herred, fl sandsynligvis subst.
gida. *wïthi ‘område med vidjebuske’
eller snarest et dermed identisk natur
navn. Herredet har haft sit centrum
omkring Hanved i Sydslesvig. Navnet er
tidligt men fejlagtigt blevet opfattet som
en form af sognenavnet (Store) Vi; el
herred. “Herredet hvori lokaliteten W lthi”.
V isse n b je r g , Od. 1383 Wisnæbyærgh. fl
adj. vissen, el bjerg. “Den visne bakke”.
V isto rp , As. 1397 Westorpe, 1474 Westhorpe. fl adj. eller adv. vester, el torp.
“Den vestlige udflytterbebyggelse”. Nav
net er givet i forhold til Søllested.
w ith . Det gammeldanske ord with er
identisk med nudansk ved ‘træmasse’ men
betød oprindelig ‘skov’, og det er i denne
betydning det indgår i en række stednav
ne. Det fremtræder nu om dage i forskelli
ge, mindre gennemskuelige former. I brug
som efterled er v- (w-) ofte forsvundet og i
forbindelse med en specielt jysk hærdning
af det udlydende -th til -t opstår navnefor
mer som Asset, Barrit, Mellet ogTiset. På
Fyn med omliggende øer er det udlydende
-th derimod normalt forsvundet resulte
rende i navne som Bjerne, Fraugde og
Snøde. Som andre navne med efterled der
betyder ‘skov’ vidner navne på gida. -with
om skovrydning som basis for bebyggelses
udvidelser.
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V itta rp , Esb. 1487 Wyptorp. fl fuglen,

vibe, el torp. “Udflytterbebyggclsen med
viberne”.
V ittin g e, Sv. *1368 Wittinge, 1512 Wittingæ. fl muligvis subst. gida. *wæt(t)
‘krumning’ + -ing(e). “Stedet ved krum
ningen” (på Vittinge Å).
V ittru p , Esb. 1392 Wytdorpe. fl muligvis
subst. gida. with ‘skov’, el torp.
?“Udflyttcrbebyggelsen i, ved skoven”.
V itv ed , Skb. *1283 W ittuidt, 1573 Wittuedt. fl subst. gida. with ‘skov’, el tved.
“Rydningen i skoven”.
V iu f, Vjl. *ca. 1325 Wigøth, 1416 WifT;
lokalt [viw’j. fl subst. gida. *wï ‘(he
densk) helligdom’, el sandsynligvis be
slægtet med efterleddet i Thyregod, Vorgod og Ølgod. Den stærke sammentræk
ning af navnet gør det sandsynligst, at
efterleddet har oprindelig kort vokal,
således at der må antages et subst. gida.
*gyth, en såkaldt -ja-afledning til det
subst. *guth, som må indgå i de tre
ovennævnte navne; jfr. god.
V o d d er, Tøn. *1279-83 Otær, 1293 Otthær; lokalt [v år]. Sandsynligvis det
oprindelige navn på Nørrebæk, gida.
*Otra, afledt af dyren. odder og med
betydningen “Bækken med odderne”.
V od ru p , Øhav. 1537 Wuderup. fl mulig
vis mands(til)n. gida. Wâti, el torp.
?“Wätis udflytterbebyggelse”.
V oer, Skb. (herred og birk). *1231 Horæheret, *1335 W orherrit, 1345 Horæhæret,
1405 Vor H. Landsbynavnet, senere
klosternavnet Voer, se Voerladegård.
Subst. gida. wara ‘udyrket areal, ud
m ark’.
V o erla d eg å rd , Skb. 1476 Laygardh, 1561
Ore Ladegaard. fl er navnet på Voer
kloster (*1183 Horø), jfr. Voer, el lade
gård ‘avlsgård’. “Avlsgården til Voer
(kloster)”. Som navn på sognet holdt
navnet Voer sig til omkring år 1700, og det
indgår stadig i navnet Voer herred, der
imidlertid ikke længere omfatter Voerla
degård sogn, der nu ligger i Tyrsting
herred.
V o g n sb ø l, Esb. 1445 Wonsbøl. fl
mandsn. Vagn, el bølle. “Vagns udflytter
gård”.
V o jen s, Had. 1421 Wodens, 1501 Odensz.
fl guden. Odin, el subst. gida. *wæ
‘(hedensk) helligdom, vi’. “Odins hellig
dom ”. Jfr. Odense og Oens.
V o ld b ro , As. 1458 Wolbro. fl sandsynlig-

Vojens har ligesom Odense og Oens saml del nørrejyske
Oddense navn efter en O dins-helligdom. Intet a f stederne
kendes denne dog nærmere, og Odins ravne i Vojens
kommunes våben er nu ud over selve navnet ene om at
minde om det gamle kultsted.

vis subst. gida. wal ‘rundstok, stav’, el bro.
“Broen el. Brolægningen der er lavet af
rundstokke”. Der synes ikke at have været
noget vandløb ved byen, der derimod
omgives af en række moser, specielt den
store Jeppcsmose mod sydvest.
V old b y, As. *1295 Wolby. fl subst. gida.
wall ‘slette’, el by. “Byen på sletten”. Byen
ligger på ganske jævnt terræn.
V o ld e r sle v , Od. *ca. 1300 Valdersløfi', ca.
1510 Vollersløff. fl mandsn. gida. Waldar, el lev. “W aldars arvegods”.
V o ld to fte, As. *ca. 1329 Walstoflt, 1397
Waltofte. fl der i den ældste form
fejlagtigt må have -s- for -1-, er subst. gida.
wall ‘slette’, el toft. “Bcbyggclsesarcalerne på sletten”. I det bakkede sogn
(Flemløse) ligge Voldtofte på forholdsvis
jævnt terræn.
V o lleru p , Als og Åb. *ca. 1400 W aldorp
(Ab.), 1483 W oldorpp (Als), fl subst.
gida. wall ‘slette’, el torp. “Udflytterbe
byggelsen på sletten”.
V o lstr u p , Sv. *ca. 1329 Valdrop, ca. 1400
Wolstorp. fl mandsn. gida. Wal, el torp.
“Wals udflyttcrbebyggelse”.
V on g, Esb. 1472 Wcng, 1481 Wongh.
Subst. vang ‘indhegning m.fl. særbetydnin
ger’. Den ældste forms -e- må være en fejl.
V on ge, Vjl. *1471 Wongh, 1500 Wanghæ.
Snarest dativ ental af subst. vang ‘indheg
ning m.fl. særbetydninger’. Entalsformen
indgår i herredsnavnet Nørvang, s.d.
V on sb æ k , Had. *1413 Odensbek, 1462
Odensbeke. fl guden. Odin, el bæk. “Den

til Odin viede bæk”. Bækken løber forbi
den enligt liggende kirke.
V o n sild , Had. 1436 Odenschulde, *1452
Wondsyld. fl guden. Odin, el subst. gida.
*hylla ‘hylde’, her dog vist nok med
betydningen ‘gudehus af træ’ eller ‘træstil
lads til gudebilleder’. “Gudsdyrkelsesste
det der er viet til O din”. Af samme
oprindelse er de nørrejyske Nørre og
Sønder Onsild og Vognsild.
V o r b a sse , Esb. *ca. 1325 Worbas, *1456
Wordtbasszy, 1524 Wordbassi. Et oprin
deligt indbyggernavn med som fl subst.
gida. wara ‘udyrket areal, udm ark’ +
subst. basse ‘m and’, jfr. ord som sprade
basse, sandbasse ‘kystbeboer’ m.fl.
?“Beboerne på udm arken”. Da navnet i
1400-, 1500- og 1600-tallet som oftest
ender på -i, der kun modsvarer ordet
basse’s entalsform, foreligger der muligvis
en sen, stedbetegnende afledning til ind
byggernavnet, således at Vorbasse i sin
nuværende form egentlig betyder “Stedet
for beboerne på udm arken”.
V o rb jerg , Skb. *1333 W orbcrterp, 1511
Wordtbierrj. fl subst. gida. warth ‘vagt,
vagtpost’, el bjerg. “Bakken med vagtpo
sten”. Den ældste form vedrører nabobyen
Torp.
V ork , Vjl. her? *1430 Aarcke, 1434
Worke. fl muligvis subst. gida. wara
‘udyrket areal, udm ark’, el muligvis vig,
her i den ikke ualmindelige betydning
‘krumning’. “Krumningen ved udm ar
ken”. Vork ligger ved en krumning på
Vejle A.
V o rm a rk , Sv. *1313 Vurtemarck, 1419
Wordemarke. fl subst. varde, gida. wartha ‘vejmærke af sten’, el mark. “Marken
(el. Skoven) med, ved vejmærket”.
V o rn æ s, Øhav. 1690 Wornæs. fl subst.
gida. wara ‘udyrket areal, udm ark’, el
næs. “Næsset med udm arken”.
V o rslu n d e, Vjl. 1638 Waslunde. fl mu
ligvis subst. vase ‘vej over sumpet område
belagt med bjælker, risknipper o.l.’, el
lund. “De små skove ved vejen over
sumpen”. Siden 1700-tallet skelnes der af
og til mellem Lille og Store Vorslunde.
V ra d s, Skb. *1231 Vvrazhøgherct, 1463
Wrads. fl subst. jysk vrad ‘svineflok’ el
høj. “Højen med svineflokken”. Herredet
har navn efter sognebyen Vrads.
V ra n d eru p , Esb. 1454 W randrup. fl
synes at hænge sammen med en urnordisk
ordrod *wrand-, der med flere forskellige
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Vresen er en lille ubeboet ø i Storebælt. Den svarer umiddelbart til navnets antagne betydning “Den forvredne''.
Xylografi i Illustreret Tidende 12/4 1885.

aflydsvokaler kan antages at indgå i nogle
jyske navne, i svensk Vrinnevid og i et
norsk elvcnavn Rinda. Rodens mulige
urnordiske (og gammeldanske) former er
*wrand-, *wrind- og *wrund- (som i
binde-bandt-bundet). Rodens antagne
betydning ‘vride, sno’ kan meget vel indgå
i å- og sønavne, i afledte pcrsontilnavne og
i f.eks. navneord med betydningen ‘sno
ning’. Foruden vandløbs snoninger vil det
være nærliggende at regne med, at betyd
ningen kan sigte til kuperet, forvredent
terræn, men det er ikke muligt at afgøre,
om der i nærværende navns forled f.eks.
skjuler sig et persontilnavn oprindelig
møntet på en krøbling eller om der
hentydes til beliggenheden ved den snoe
de Kolding Å; el torp. Jfr. Vrenderup og
Vrønding.
V ren d eru p , Esb. 1481 Wrandorp. fl har
sandsynligvis oprindeligt haft -a- og må da
sammenstilles med gida. *wrand-, se
under V randerup, el torp.
V resen , Sv. (ø). *1200-tallet Wrysn.
Muligvis subst. gida. *wrisn, beslægtet
med ord som i andre germanske sprog
betyder ‘knude, bånd, knast’. G rundbe
tydningen ‘kroget, forvreden’ svarer
um iddelbart til øens form.
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V r ig ste d , Vjl. 1495 Vrixstet. fl subst.

gida. *wrigha ‘bugt, bue, krumning’, el
sted. “Bebyggclsesstcdet ved krumnin
gen”.
V rold , Skb. *1231 Wraghældæ. Navnet er
måske identisk med et ord vragel ‘fortøj
ningspæl’, der kendes i dialekten nord for
Göteborg. O rdet er formentlig dannet af
roden *wrag-, der muligvis betyder ‘torn’
+ -aldi. En betydning “Fortøjningspæle
n e ) ” vil stemme med Vrolds beliggenhed
ved Skanderborg Sø.
V rø n d in g , Skb. *1440 Vrønding, 1488
Vronningh, 1492 Vrødning. fl sandsyn
ligvis en i-omlydt form af gida. *wrund-,
beslægtet med det under Vranderup
nævnte *wrand-, hvis grundbetydning
antages at være ‘vride, sno’, her måske
sigtende til ‘mere ujævnt bakkeland’
(Trap Danmark) + -ing(e). ??“Det
forvredne sted”.
V rå, Esb. *1497 Wroby, 1504 Vro. Subst.
vrå ‘(af-)krog’. By i den ældste form er en
tydeliggørende tilføjelse, s.d.
V æ de, Od. 1475 Wæde. Subst. væde i
betydningen ‘fugtigt areal’, her sigtende
til forskellige moser omkring byen.
væ nge, se vang.
V ær, Skb. *1340 Were,

1485 Wære.

Muligvis det oprindelige navn på Vær Sø,
gida. *Wæri, afledt af adj. gida. *wær
‘behagelig, rolig’. Søens navn måtte da
betyde “Den rolige”. Navnet kan dog også
være identisk med subst. gida. *wæri
‘opholdssted, bolig’.
V e jstru p , Sv. *1429 Vøvcstrup, 1533
Wødtstrop, 1585 Weustrup. Til dette
navn hører muligvis tillige nogle former

fra *1427 og *1429, afskrevet 1624 og
senere, W cn(n)estrup, hvor -n(n)- kan
være fejl for -u(u)-. fl kan være mandsn.
gida. *Wëwir, tiAorp. ?“Wcwirs udflytterbebyggelse”.
V årø, Øhav. 1454 Wore. Subst. gida. wara
‘udyrket areal, udm ark’. Senere er som
tydeliggørende tilføjelse, s.d., føjet subst.
ø.

Y Z Æ
Y d erik , Esb. 1461 Ydrick. fl adj. eller

adv. ydre, yder, el vig. “Den længere ude
liggende krumning” (på Linding Å).
Y ding, Skb. * 1335 Ydingh, 1542 Yding, fl
adv. ud + -ing(e). “Stedet der ligger
(langt) ude“.
Z a stro v , Od. O prettet ca. 1850 af Carl
Blixen-Finecke (død 1873) og opkaldt
efter dennes gods Zastrov i Pommern, som
ved samme tid bortsolgtes.
Æ b elø, Od. *1200-tallet Æblæø. fl subst.
æble, el ø. “Øen med æblerne”.
Æ ble, Sv. 1571 Effuille. Subst. gida.
*æpildi ‘bevoksning med æbletræer’.
-æ rni. Dette afledningselement indgår i
navnene Folding, Højen, Mjolden og
muligvis Egernsund samt (i bd. 2) M am
men og Vammen. Efter den almindelige
opfattelse angiver det tilhørighed, ‘hvad
der hører til noget’, og det skal være
løsrevet fra de to gamle subst. fædrene,
mødrene (arv efter en fader, moder). Efter
denne forklaring må -ærni’s -r- stamme fra
det -r som fader og moder ender på, idet
ordene fædrene og mødrene er afledt med

et -n- -I- ia. Da førsteleddene i hvert fald i
Folding, Højen og Mammen udgør meget
gammelt sprogstof kunne et andet -rnholdigt afledningselement, som også angi
ver tilhørighed, og som med visse reserva
tioner anses for at findes i ordene ahorn og
jern, foreligge i de jyske navne. En
forbindelse med norske navne på -erni må
dog hermed opgives, -ærni’s oprindelse
må indtil videre anses for at være et uløst
problem.
Æ rø, Øhav. *ca. 1140 Eri (oldislandsk),
*1231 Ærræ. Muligvis en afledning, s.d.,
med -ia af en urnordisk ordrod *arz-, af
hvilken beslægtede former indgår i ord i
andre germanske sprog i betydningen
‘forvildet, forvirret, vildfarende, vred’ og
måske i et engelsk vandløbsnavn med
betydningen ‘bugtet’. Det ville passe godt
på Ærøs stærkt indskårne kystlinie at
antage en betydning “Den bugtede”.
Æ rø sk ø b in g , Øhav. (kbst.). 1442 Koppinghe, 1476 Errekopinghc. fl ønavnet
Ærø, s.d., el købing. “Handelspladsen på
Æ rø”.

0
Hovedbetydningen af ordet ø som
stednavneled er den i nutiden velkendte
‘vandomflydt landområde’. En ældre,
mindre skarp betydning forekommer dog
af og til, hvor ø betyder ‘isoleret område
omgivet af våde arealer’. I mange ønavne,
s.d., er efterleddet ø en senere, tydeliggørende tilføjelse, s.d.
Ø b en in g, Ab. *1496 Obening, 1539 Øbeninghe; lokalt [øfneng]. fl adj. åben eller
det til grund herfor liggende adv., hvis
grundbetydning er ‘opadvendt’ +
-ing(e). “Det åbne sted” eller “Det
opadvendte sted”. Byen ligger på en mod
syd skrånende flade ovenfor Surbæk. Jfr.
Åbenrå.
Ø bjerg, Tøn. 1481 Obcrg, *1514 Øbierg.
fl subst. ø, el bjerg. “Den bakkeformede
ø”.
Ø d is, Had. *1279-83 Øthesiick, 1429
Ødhys. fl adj. øde, el sig. “Den øde
lavning”.
Ø d is B ra m d ru p , Had. 1454 Bramdrup.
fl mandsn. gida. Brami, el torp. “Bramis
udflytterbcbyggelse”. Sognenavnet Ødis,
s.d., adskiller siden 1700-tallet navnet fra
Nørre Bramdrup ved Kolding og Bram
drup i Mol trup sogn.
Ø d sted , Vjl. *ca. 1325 Øøthsteth. fl adj.
gida. *øth ‘som kan gennemvådes’, tested.
“Vadestedet”. Byen ligger ved et tilløb til
Vejle Å.
Ø gelu n d , Vjl. 1638 Øglund. fl dyren. øg
‘hoppe’, el lund. “Den lille skov med
hopperne” .
Ø k sen d ru p , Sv. *1327 Okstorp, *1375
Øxendrøp, 1407 Øxendorp. fl dyren.
okse, el torp. “Udflytterbebyggelsen med
okserne”.
Ø lgod , Esb. *1203, *ca. 1325 Ølguth. fl
subst. øl, el god er af ukendt betydning
men indgår tillige i Thyregod og Vorgod.
Ø lh o lm , Vjl. 1427 Øthleholm. fl dyren.
øgle ‘firben’, el holm. “Holmen med
firbenene”.
Ø llu fg å rd , Esb. (hgd.). * 1465 Olluff, 1482
ø.
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Øloff. fl måske subst. øl, el måske høj.
Navnet kan have betegnet en høj øst for
Øllufgård ved landevejen, men det er
uvist hvad det sigter til. Landsbyen Ø lluf
indgik i slutningen af 1500-tallet i den da
oprettede hovedgård.
I Ø lsted , Sv. *1303 Øthelstathen, 1438
Ølstæth. fl subst. jysk, ærøsk m.v. øddel
‘kostald’ eller i en ældre betydning
‘gødning, ajle’, el sted. “Ajlestedet” eller
“Bebyggelscsstcdet med kostalden”. Den
ældste forms -en repræsenterer sandsynlig
vis en latinsk bøjningsendelse.
II Ø lste d , Vjl. *1454 Ølstedt, fl subst. øl.
el sted. “Bebyggelscsstcdet med (meget,
lidt, godt o.l.) øl”.
Ø lu n d , Od. *1459 Ølund. fl subst. ø, el
lund. “Den lille skov på øen”. Landsbyens
jord udgjorde tidligere en ø.
Ø m k lo s te r , Skb. *1157-82, 1219 Øm. fl
subst. ø, el gida. hëm. “Bebyggelsen på den
øagtige lave strækning”. Oprindelig navn
på en landsby, senere kloster, hvoraf nu
kun afdækkede ruiner består. Navnet
indgår nu som forled i landsbynavnet
Emborg.
Ø m k u ler, Vjl. 1626 Ømkullerne. Sand
synligvis bestemt form flertal af subst.
ørnkule ‘ørnerede’.
øn avn e. Adskillige af de danske, selv ret
små øer har navne, der må gå langt tilbage
i tiden, måske op mod et par tusind år. Det
fremgår dels af at de indeholder gamle
afledningsendelser, der dårligt nok fore
kommer i germansksproget tid i England,
dels af at de afledte trænavne bøge-, egeO.S.V., der allerede er almindelige i urnor
disk tid, mangler i ønavnene, der i stedet
har de uaflcdtc Bogø, Egø o.s.v. Mange
gamle usammensatte ønavne, der kendes
som sådan endnu i den ældre middelalder,
har siden fået tilføjet et forklarende led -ø,
men den gamle form har holdt sig især i de
store øers navne Falster, Mors, Fyn, Als
m.fl. Flere øer er i århundredernes løb
blevet landfaste og opfattes nu ikke

længere som øer i moderne forstand.
Ø rb y, Had. *1457 Orbuj, 1459 Ørbii. fl

subst. ør(e) ‘gruset strandbred’, el by.
“Byen ved den grusede strandbred”.
Ø rbæ k, Od., Skb., Sv. *1231 Ørbæc (Sv.),
ca. 1510 Ørbeck (Od.), 1664 Ørbech
(Skb.). fl subst. ør(e) ‘grus, gruset strand
bred’, el bæk. “Den grusfyldte bæk”.
Ø rb æ k lu n d e, Sv. (hgd.). 1528 Ørbecklwndc. fl sognenavnet Ørbæk (Sv.),
el lund. “Den lille skov ved Ørbæk”.
Ø rd eru p , Had. 1292 Iurthrup. fl snarest
subst. gida. *yrth ‘arbejde’, el torp. ?“Dcn
arbejdskrævende udflytterbcbyggclsc”.
ør(e). Den normalt tostavede form mod
svares på ældre sprogtrin af to forskellige
navneord dannet til samme ord og med i
alt væsentligt samme betydning ‘gruset
landstrækning, gruset strandbred’. Enstavelsesformen går, hvor den ikke beror på
simpelt vokalbortfald, tilbage på nomina
tivsformen af det urnordiske *auriö, der i
øvrige kasus vil være tostavet som det
tilsvarende neutrumsord urnordisk *auria-. Desuden findes som forled i stednav
ne af og til det nærtbeslægtede subst. ør,
gida. ør ‘grus’ (urn. *aura-).
Ø rn felt, Od. 1793 Ørnfeldt. fl efter Poul
Rosenørn, 1791-1826 ejer af Ulriksholm,
hvorfra gården er udskilt, el felt efter tysk
Feld ‘mark, jordstykke’ er brugt i enkelte
yngre navne på herregårde og proprietærgårde.
Ø rn stru p , Vjl. 1552 Ornnstrup, 1567
O rnstrup, 1581 Ørnstrup. fl snarest
mandsn. Ørn, el torp. “Ørns udflytterbebyggelsc”.
Ø rr id sle v , Skb. *1336 Ørcslølf, 1511
ØreslolT. fl^muligvis mandsm gida. Øthräth el. *0thrîk, el lev. “Ø thraths cl.
Ø thnks arvegods”.
Ø r r itsle v , Od. (to steder). *1415 Yrieszløff (Søndersø sogn), 1423 Yrislef (Skeby
sogn), fl snarest mandsn. gida. luris, el
lev. “luris’ arvegods”.
Ø rsb jerg , As. 1489 Orsbierig, 1504 Ørsbiære. fl subst. ør(e) ‘grus, gruset strand
bred’, el bjerg. “Den grusfyld te bakke”.
Ø rsk o v , Skb. 1313-ca. 1320 Ørshkough.
fl subst. ør(e) ‘grus, gruset strandbred’, el
skov. “Den grusfyldte skov”.
Ø rslev , As. og Ab. *ca. 1400 Øslølf(As.),
1440 ØtheslølT (As.), *1500 Orslcue
(Ab.), 1535 Orszjeue (Åb.). fl evt.
mandsn. gida. _ Ø thar eller snarest
mandsn. gida. *Ø thir eller et tilsvarende

subst. gida. *øthir, modsvarende et fra
oldislandsk kendt navneord eyöir ‘udryd
der’, el lev. “Øthars, Øthirs el. Udryddcrens arvegods”.
Ø rsted , As. og Had. 1389 Ørsted (As.),
1460 0rstedc (Had.), fl subst. ør(e) ‘grus,
gruset strandbred’, e l sted. “Det grusfyldte
bebyggelsess ted ”.
Ø ru m , Vjl. *1422 Ørum, 1458 Ørom. fl
subst. ør(e) ‘grus, gruset strandbred’, el
gida. hëm. “Bebyggelsen på, ved gruset”.
Ø sb y , Had. * 1360, 1414 Øsby. fl adv. øst,
el by. “Den østpå beliggende by”.
Ø se, Esb. *ca. 1325 Øsæ. Muligvis subst.
øse anvendt sammenlignende om hulning
i terrænet, men snarere en afledning af
subst. os ‘m unding’, gida. *Øsi “M un
dingsområdet”, sigtende til at en række
vandløb, først og fremmest de store Varde
Å og Holme Å, løber sammen i sognet.
Ø stb irk , Skb., se Vestbirk.
Ø stb æ k , Esb. *1495 Østbcck. fl adv. øst,
el bæk. “Bækken som ligger østpå”.
Ø sted g å rd , Vjl. 1548 Østedt gaardt. fl
adj. gida. *øth ‘som kan gennemvådes’, el
sted eller et tilsvarende sammensat subst.
med betydningen “Vadestedet” (over
Spang Å) ; el gård.
Ø sterb y , Als, Lang., Sv., Tøn., Vjl. m.fl.
Ældst belagt 1460 Østerby (Lang.), fl
adj. eller adv. øster, el by. “Den østlige
by”. Østerby ved Fåborg kaldes et par
gange i 1400- og 1500-tallet Øster Millin
gs
Ø s te r G a m m e lb y , Tøn. ca. 1350 Gamclby. fl adj. gammel, el by. “Den gamle
by”. Øster adskiller siden 1700-tallet
navnet fra Vester Gammelby i Emmerlev
sogn.
Ø s te r G a sse, Tøn., se Vester Gasse.
Ø s te r G ejl, Åb. 1543 Østher Gcllowe.
Byens navn er det oprindelige navn på åen
Gejlå, gida. *Gæld, en afledning af adj.
gida. gæld ‘gold’, sigtende til dårligt
fiskeri. Øster adskiller navnet fra bynav
net Gejlå, s.d.
Ø sterg å rd , Od. (hgd.). 1615 Østcrgaard.
fl adj. eller adv. øster, el gård. “Den
østlige gård”. Gården ligger nu sydøstligst
i Munkebo sogn men lå i 1600-tallet
allervestligst i Kølstrup sogn. Navnet er
givet omkring år 1600 af Hans Kaas, hvis
slægt udelukkende ejede godser i Jylland,
og det må være i forhold til disse,
hovedgården kaldes “Den østlige (hoved-)gård”.
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Ø ste r h o lm , Als. 1649 Osterholm, fl adj.

øster,

holm. “Den østlige holm”.
Ø ste r H o rn e h erred , Esb., se Vester
Horne herred.
Ø ste r h u se , Lang. 1577 Østreskovs Huse.
Navnet er i sin nuværende form forkortet
og indeholder egentlig som fl navnet
Østerskov om en del af Mørkholm Skov,
el hus. “Husene ved Østerskov”.
Ø ste r H æ sin g e, Sv. her? *omkring 1329
Hcszinge, 1470 Osterhesing. fl adj. hæs,
formentlig da i en ældre betydning ‘tør’
eller adj. gida. *has ‘grå’ eller subst. has
‘(midlertidigt) gærde, skel’ + -ing(e).
“Det tørre sted”, “Det grå sted” eller
“Stedet ved gærdet”. Øster adskiller
navnet fra Vester Hæsinge.
Ø ste r H ø jst, Tøn., se Vester Højst.
Ø ste r L in d et, Had., se Vester Lindet.
Ø ste r L ø gu m , Ab. *1359 Øster Lugum.
Dativ flertal af subst. gida. løgh ‘vand,
badevand, vand til brygning’. “ (Ved)
vandet”. Navnet sigter sandsynligvis til de
moseområder, der omgiver byen. Øster
adskiller navnet fra Nørre Løgum, s.d., og
Sønder Løgum i Sydslesvig.
Ø ste r N y k irk e, Vjl. *ca. 1325 Nykyrky.
fl adj. ny, el kirke. “Den nye kirke”.
Øster adskiller i ny tid navnet fra Vester
Nykirke, s.d. Jfr. Vester sogn.
Ø ste r S k ern in ge, Sv., se Vester Skernin
geØ ste r S n ed e, Vjl. *ca. 1325 Sneeth.
Flertal af subst. gida. *snëth ‘afskåret
stykke’. “De afskårne stykker (? =
rydningen)”. Øster adskiller siden 1500el

tallet navnet fra Nørre Snede.
Ø ste r S taru p , Vjl. *ca. 1325 Stathorp. fl

et af to subst. gida. stath ‘bebyggelsessted’
(se sted) eller ‘landingssted’, el torp.
“Udflytterbebyggclsen på, fra bebyggel
sesstedet” eller “ Udflytterbebyggelsen
ved landingsstedet”. I sidste fald da
sigtende til en landingsplads ved Vesterncbcl Å. Øster adskiller i nutiden navnet
fra Vester Starup.
Ø ste r T erp , Ab. * 1266 Bilsteterp, Bilstedterp, *1512 Terp. Subst. torp ‘udflytlcrbcbyggclse’. Sognenavnet Bedsted, s.d., ad
skiller indtil 1700-tallet navnet fra Vester
Terp, s.d., hvorefter navnet tilføjes adj.
øster.
Ø ste r V ed sted , Tøn., se Vester Vedsted.
Ø ste r V rø g u m , Esb., se Vester Vrøgum.
Ø ste r Å by, Sv. 1470 Aaby. fl subst. å, el
by. “Byen ved åen” (Vejstrup Å). Øster
adskiller siden 1500-tallet navnet fra
Vester Åby.
Ø ste r Å b ø llin g , Tøn. *1294 Obcling,
1479 Obling. fl subst. å, el boiling. “Den
lille udflyttergård ved åen” (Kirkeby
Bæk). Øster adskiller siden 1600-tallct
navnet fra Vester Åbølling.
I Ø stru p , Od. og Vjl. * 1403 Ostorp (Vjl.),
*1449 Østrup (Od.), 1456 Østrop (Od.);
ældre lokalt i Od. [strøbe]. fl adv. øst, el
torp. “Den østpå beliggende udflytterbcbyggelse”.
II Ø str u p og Ø stru p g å rd (hgd.), Sv.
1425 Østorpe Gaard. fl adj. eller adv.
øster, el torp. “Den østlige udflytterbebyggclsc” ; el gård, se herregårdsnavne.

Ä
å. Med ordet å betegnes de større og største

vandløb i Danmark. I Jylland endda kun
temmelige store vandløb, idet ordet bæk,
s.d., her kan anvendes om hvad der på
øerne ofte kaldes en å. I mange vandløbs
navne er -å en sekundær, tydeliggørende
tilføjelse, s.d., til gamle usammensatte
navne, jfr. artiklen vanddragsnavne.
Å, As. 1662 Aa. Subst ö, efter Eskebæks
udløb i Åkrog Bugt.
Å b en rå, Ab. (kbst.). *1257 Obenroe. fl er
navnet på en forsvundet landsby, *1231
Opnør, der vist nok har ligget nær Skt.
Nikolaj kirke, fl i den forsvundne lands
bys navn må være den bestemte form af
adj. åben, der egentlig er et adv. med
betydningen ‘opadvendt’. Dette ord er
dannet til adv. op, men mens dette i
Valdemars Jordebog (*1231) altid har u
(evt. v), har åben i gammeldansk normalt
o, og det optræder altid som adjektiv; el
ør(e). “Den åbne grusede strandbred”. I
købstadsnavnet er el å. “Åen ved O pnør”
må være den nuværende Mølleå.
Å bøl, Had. 1542 Abeli. fl subst. 0, el bølle.
“Udflyttergården ved åen” (Gelså). Se
illustr. side 156.
Å gård , Vjl. 1524 Aagard. fl subst. å, el
gård. “Gården ved åen” (Vester Nebel Å).
Å H øjru p , As., se Skovs Højrup.
Ål, Esb. *ca. 1325 Aal. Subst. jysk ål ‘fure,
vandrende’, her sigtende til vandløbet øst
for kirken gennem Oksbøl by. Ål er navnet
på kirken og sognet, derimod ikke på
nogen by.
Å lbæ k, Esb. 1583 Albeck. fl fisken, ål, el
bak. “Bækken med ålene”. Navnet har
oprindelig betegnet den nuværende Gum
mesbæk.
Å le, Skb. *1432 Aall, 1499 Al. Snarest
flertal af subst. jysk ål ‘fure, vandrende’,
sigtende til Dybdal lige nord for byen og
Gudenådalen øst for byens marker.
Å lkæ r, Had. 1524 Aalker. fl fisken, ål, el
kar. “Kæret med ålene”.
Å llin g, Esb. 1461 Alengh, Aalængh. fl

subst. å, el subst. længe ‘noget langstrakt’
eller subst. gida. lændi ‘landstrækning’.
“Det langstrakte (land-)stykke langs åen”
(Grindsted Å).
Å lsb o , As. *1300-tallet, *ca. 1330 Aalszboo. fl måske tiln. Ål, el bo eller bod.
?“Als bebyggelse” eller ?“Åls bod”.
Å løk k e, Od. 1352 Alycchæ. fl subst. å, el
løkke. “Indhegningen ved åen”.
Å rre, Esb. 1291 Oruæ. Sandsynligvis dativ
ental af subst. gida. *orf ‘åg, leskaft’,
sigtende til byens beliggenhed på en ret
svag højderyg. “ (På, Ved) den åglignende
højderyg”.
Å rslev , Sv. og Ab. *1196 Arslcue (Ab.),
*1231 Arslef (Ab.), 1383 Arsløf (Sv.)_. fl
snarest mandsn. gida. *Aar, el lev. ?“Aars
arvegods”.
Å rup, As. og Ab. 1335 Athorp (Ab.), 1425
O dorpp (As.), fl subst. 0, el torp.
Åro (se side 156) i Lillebælt har navn efter det smalle
vand, der skiller Kor sø fr a hovedøen. I lokal tradition
kaldes dette vand stadig Åen. Udsnit a f Geodætisk
Instituts V S K 1780. Copyright (gengivet i 2/3 str.).

Åbøl (se side 155) vest fo r
Haderslev er som detfrem går a f
kortet ikke længere nogen ud
flyttergård men et lille bysam
fu n d , hvis vækst er betinget a f en
vigtig passage a f Gelså, der
stadig præger landskabet som da
navnet blev udmøntet. Udsnit a f
Geodætisk Instituts mbl. 3807,
1 :20 000. Copyright (gengivet
i 3/4 str.).

“Udflytterbebyggelsen ved åen”.
Å rø, Had. *1231 Arø. fl genitiv ental af

subst. å, der oprindelig blot betyder ‘vand’
som det sproghistorisk identiske latinske
ord aqua, el ø. “Øen med åen” ;jfr. illustr.
side 155.
Å røsu n d , Had. *1401 Aarøøsund. Sundet
og den tilhørende overfartsby i Øsby sogn
har som fl ønavnet Årø, s.d., el sund.
“Sundet ved Årø” ; jfr. Råde.
Å s, Skb. 1511 Aassz. Subst. ås ‘langstrakt
højdedrag’.
Å sp e, Tøn. *1278 Aspebro, 1420 Aspæ.
Flertal af træn. asp. “ Aspetræerne”.
Å st, Vjl. *ca. 1325 Orst, 1503 Arsth.
Muligvis subst. gida. *warst ‘jord, m ark’;
jfr. Vust i Nordjylland (Dansk Stednavne
leksikon bd. 2).
Å sto rp , Had. *1440 Østorp, *1452
Ostorp. fl adv. ost, el torp. “Den østpå
beliggende udflytterbcbyggelse”.
Å stru p , E sb, H a d , S kb, S v, Vjl. 1291
Asterp (Esb.), *1400 Ezedorpe (Had.),
1419 Ostrop (Sv.), *1420 Astrup (Vjl.),
1489 Astropp (Skb.). fl kan være kvin
den. Åse eller det tilsvarende men sjældne
mandsn. gida. Äsi men er dog sikkert i de

fleste eller alle tilfælde subst. ås ‘langstrakt
højdedrag’ ; el torp. “Åses udflytterbebyg
gelse” eller - vist i de fleste tilfælde “Udflytterbebyggelsen på det langstrakte
højdedrag”. Astrup i Føvling sogn (Skb.)
er siden 1600-tallct delt i Neder og Over
Åstrup.
Å su m , Od. * 1231 Asumheret, 1383 Asumhæret, 1398 Asum. Dativ flertal af subst.
ås eller et sammensat navn med som fl
subst. ås eller subst. gida. *äs ‘hedensk
gud, as’, el gida. hém. “ (På, Ved) åsene”
eller “Bebyggelsen viet til de(n) hedenske
gud (er)” eller “Bebyggelsen på det lang
strakte højdedrag” (ovenfor Odense Å).
Herredet har navn efter sognebyen.
Å tte, Esb. 1397 Oadit, 1425 Aghet, 1448
Ahedh, 1493 Aaeth ; lokalt [o’d]. Da de to
ældste former forekommer i nedertyske
dokumenter, har de mindre vægt ved
navnetolkningen, og fl er da snarest
subst. Å, el hede hvis -d har fået samme
udvikling til -t som kendes i bl.a. Barrit,
Tiset m.fl. “Heden ved åen”. Åtte ligger
lige nord for Kongeåen.
Å ved, Tøn. 1293 Awith. fl subst. å, el
gida. with. “Skoven ved åen” (Elbæk).

Med dette bind foreligger værket om danske stednavne
komplet i 3 bind.
Dansk Stednavneleksikon af navneforskeren dr.phil.
Bent Jørgensen giver en sproglig funderet, klar og kort
fattet forklaring på navnenes ordindhold og betydning.
Leksikonnet medtager alle navne på landsbyer og større
bebyggelser i Danmark samt på vigtigere lokaliteter i
landskabet og i de omgivende farvande. De hyppigere
navneled behandles særskilt, men på alfabetisk plads.
Særlige fænomener som fx navneskifte, opkaldelses
navne og modenavne har også deres eget opslag, og en
litteraturvejledning giver indgang til specialstudier for
den særligt interesserede.
Kort, tegninger og fotografier illustrerer de særlige ter
rænforhold m.v. som ofte ligger til grund for navnene.

